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 تقديم الكتاب

أخــذت الرتبيــة مهنــة، أتقنتهــا، وأضافــت إىل مداميكهــا بفن ومهارة، فلســفة عملية، تســاعد   

ــا ووســائل  ــة.  ففــي عــرص العوملــة والتكنولوجي املعلــم واملتعلــم عــىل مواكبــة املســتجدات العرصي

التواصــل الحديثــة،  يُؤخــذ  املتعلــم بهــا  فيســري يف رساديــب رســمت مــن قبل سياســات عامليــة قاصدة 

الســيطرة عــىل العقــول واحتــواَء النفــوس.  رأت الدكتــورة رىب الشــعراين ، يف كتابهــا  «تعزيــز التفكــري 

يف التعلــم املــدريس»، وجــوب تحديــث التعليــم باالبتعــاد عــن التلقــني التقليــدي. إذ إن تعليــم الطفــل 

كيفيــة التفكــري وحبــك معلوماتــه ومهاراتــه، يجعله املحور األســايس يف عمليــة التعلم. ذلك أّن اكتشــافه 

املعرفــة يرســخ الصــور الذهنيــة يف توصيــالت دماغــه  العصبيــة، فيُمنــح  بفضلهــا  القــدرة عــىل الفهــم 

والتحليــل واملبــادرة. إذ تحفــظ األعصــاب، الصــور واملعلومــات وخاصــة طريقــة ترميزهــا وتشــفريها، 

ــاداً وســهالً، فيتحــرر الدمــاغ  للتفكــري والتحليــل إلســتيعاب  ــا معت بحيــث تصبــح عمــالً أوتوماتيكي

وتحصيــل الجديــد مــن الخــربات واملهــارات. 

كــام شــددت املؤلفــة عــىل دور األرسة يف تحريــك إنفعــاالت الطفــل ودفعــه نحــو الحيــاة   

الفكريــة الســتخراج الطاقــات والقــدرات اإلنتاجيــة. وبنــاء عــىل ذلــك ،  يتوجب  عىل  القيمــني الرتبويني، 

تعزيــز االنفعــاالت اإليجابيــة لــدى املتعلّــم  مــن أجــل  تأمــني الجــو الــدرايس  املالئــم لرفد  آليــة  تعليم 

الطفــل بطرائــق التفكــري واالكتشــاف الناشــطة .

ـــايل  ـــي  واالنفع ـــة إىل تأمـــني الدعـــم العاطف ـــة، تتجـــه الرتبي ـــاغ الحديث يف ظـــل أبحـــاث الدم  

للمتعلـــم يك يصـــار اىل  اكتشـــاف مكنـــون عقـــول الطـــالب وإســـتثامرها. إن التعلـــم بفـــرح 

وســـعادة، يســـاعد املتعلـــم عـــىل مضافـــرة جهـــوده ومثابرتـــه عـــىل الســـعي للتقـــدم وتحقيـــق 

ــل  ــم للتحليـ ــتدرج املتعلـ ــي  تسـ ــطة التـ ــق الناشـ ــىل الطرائـ ــة عـ ــز الكاتبـ ــك تركـ ــل. لذلـ األفضـ
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ـــعر  ـــايل ليش ـــل، وبالت ـــاد البدائ ـــري يف إيج ـــىل التفك ـــه ع ـــة لحث ـــاء املقرتف ـــتثمر األخط ـــري، فتس والتفك

باإلنجـــاز والنجـــاح والفخـــر، مهـــام تكـــن قدراتـــه متواضعـــة. 

ــه  بنفســه وتعــزّز  ــخ  ثقت ــدة ترّس ــم مهــارات جدي   فالدمــاغ البــرشي يتغــرّي، عندمــا يتعل

لديــه امليــول  اإليجابيــة اإلنفعاليــة. كــام أن لــكل دمــاغ بعــض الخصوصيــة،  فللجنــدر أيضــاً، أثــر عــىل 

نشــاط الهرمونــات وتأثريهــا عــىل  عمــل التوصيــالت العصبيــة.  لــذا وبنــاء عــىل االختــالف بــني الذكــور 

واإلنــاث وانفعاالتهــم العاطفيــة وتركيــب الوصــالت الدماغيــة ، تقــرتح املؤلفــة برامــج مختلفــة، تلحــظ 

الفروفــات الفرديــة لــكل متعلــم، وال تســتثني  املشــاكل الســلوكية املســتوردة مــن بيئــة املتعلّمــني. إذ 

تلجــأ اىل تقنيــات حديثــة تعــزز املنــاخ الرتبــوي اإليجــايب الســتاملة املتعلــم وجذبــه نحو عمليــة التفكر 

والتعلــم. وتقتــيض هــذه العمليــة منهجــاً مغايــراً لطريقــة التلقني حيث يكــون املعلم محــور املعلومات  

ومصدرهــا.

إن تعليــم الطفــل كيفيــة التفكري والتحليل، يســتدعي فلســفة تقييميــة ألداء املعلم واملتعلم   

عــىل الســواء، إذ إن هــدف التقييــم، هــو  تحســني العمــل الرتبــوي ملصلحــة املتعلــم. فالتقييــم اإليجايب،  

يســاعد الطفــل عــىل إدراك موقعــه عــىل ســلم املعرفــة، ويدفعــه إىل التقــدم والســري نحــو األفضــل، يف 

كنــف سياســة تربويــة حاصنــة، محبــة ترعــاه وتقــوم خطــاه.

ــة  ــي، إن لجه ــاس نجــاح املــرشوع التعليم ــة  لقي ــًة  رضوري ــم  فيتجــّىل عملي ــا  التقوي أم  

املنهــج، أو الوســائل التعليميــة، أو التقنيــات  املتبعــة أو طــرق االختبــارات املســتخدمة. تلحــظ املؤلفــة  

ــم  ــم والتقوي ــل يفــرتض أن يكــون التقيي ــوي، ب ــي لتحســني العمــل الرتب ــم وحــده ال يكف أن التقيي

معــا لتحســني العمليــة الرتبويــة، آخذيــن بعــني اإلعتبــار بنــاء شــخصية الفــرد وحاميتــه.  فالتعلــم 

النشــط يكــون أوىف الســبل، لتحقيــق وتحفيــز التفكــري والتأمــل  لــدى املتعلــم. فمــن خــالل التعلــم 

التعــاوين واملشــاركة الصفيــة وأداء األدوار ورسد القصــص والنمذجــة، وتنميــة املهــارات الفنيــة، ترتســخ 

الخريطــة الذهنيــة للســلوكيات وللتحليــل الذهنــي والفكــري. وإذا كانــت الذاكــرة قــدرة ومهــارة، 

ترتســخ يف الدمــاغ وتوصيالتــه العصبيــة، فعلينــا تعليــم الطفــل كيــف يخزنهــا وكيــف يتعلــم التفكــري، 

يك يســتعيدها ويســتخدمها.

                                                                                    د. كلري الحلو قرقامز



9

إن الدعــوة لتعليــم الطفــل التفكــري ، ليســت باألمــر الجديــد، إال أن االهتاممــات املتجــددة بهــذا 

ــؤرق  ــوع و ي ــذا املوض ــري ه ــا يث ــل م ــه. و لع ــتمر في ــث املس ــرض البح ــي تف ــي الت ــوع ه املوض

القامئــني عليــه نتائــج تقويــم الطــالب يف املــدارس و الجامعــات، هــذه النتائــج التــي صــورت حــاًال 

ــدة ، حــل  ــل الجدي ــة ، طــرح البدائ ــراءة النقدي ــل الق ــرية مث ــا كث ــال يف زواي ــا لآلم ــاًم ومخيّبً معت

املشــكالت التــي تســتلزم التمكــن مــن املعرفــة و املهــارات ...

ــدأ يف  ــاة ، إذ أن العقــل يب ــل الحي ــد مــن إرســائها يف مقتب ــا أن هــذه املهــارات ال ب ــد هن و التأكي

ــة الطفــل كإنســان مفكــر . ــي ترتســخ فيهــا هوي ــح يف الســنوات األوىل الت التفت

العمــل إذن عــىل توعيــة الطفــل بقدرتــه عــىل التفكــري و مبــادئ إعــامل العقــل، و منحــه الفرصــة 

لقــدح ذهنــه وخــّط أفــكاره  وبلورتهــا يف ســطور . 

 ال شك أن نهج املدرسة يف رعاية هذه التوعية لهو نهج حاسم يف تنمية التفكري .

مــن هنــا تنــدرج أهميــة هــذا الكتــاب الــذي يلقــي الضــوء ســاطًعا عــىل تعليــم الطفــل التفكــري 

يف ظــل أبحــاث الدمــاغ املســتجدة.  واملتأمــل يف الدراســات الرتيويــة يجــد الكثــري منهــا قــد عالــج 

ــري، املرجــع يف  ــم نفســك التفك ــري، عل ــم التفك ــل تعلي ــل  مث ــد الطف ــري عن ــارات التفك ــة مه تنمي

ــز بــه هــذا الكتــاب هــو  تدريــس مهــارات التفكــري، مــدارس مــن أجــل التفكــري ... ولكــن مــا متيّ

اســتثامر أبحــاث الدمــاغ املســتجدة لوضــع تصــور مقــرتح لتقنيــات جديــدة يف إدارة الصــف ، يف 

طــرق التدريــس، تســاعد املعلــم يف تعليــم أطفالــه التفكــري.

إشكالية الدراسة وأسئلتها

تكمــن إشــكالية الدراســة إذن يف البحــث عــن آليــة لتعزيــز التفكــري يف التعلــم املــدريس، 

آليــة شــاملة لــكل أبجديــات التعلــم مــن تأمــني األمــان يف الصــف إىل ســلوك مســتويات 
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التهذيــب وفــق الدمــاغ مــع التأكيــد عــىل التعــرف عــىل أمنــاط التعلــم عنــد الطــالب، يسرتشــد بهــا 

املعلــم يف اعتــامد طــرق فاعلــة تثــري مكامــن التفكــري عندهــم.

وبذلك يكون سؤال الدراسة األسايس: ماهي آلية تعزيز التفكري يف التعلم املدريس؟

ومن هذا السؤال تندرج أسئلة فرعية أخرى سنحاول اإلجابة عنها يف هذه الدراسة، مثل:

كيف يتم تعزيز التفكري يف مواجهة عوائق العملية التعلمية؟   

كيف يتم تعليم الطفل التفكري؟

ما هي أمناط التعلم بني الذكور واإلناث؟

كيف يتم تحقيق صف آمن لتعزيز التفكري؟

كيف يتحقق التهذيب وفق عمل الدماغ؟  

ما هي طرق التعلم النشط لتعزيز التفكري؟

منهجية الدراسة

ــات  ــف املعلوم ــع ووص ــىل جم ــوم ع ــذي يق ــيل ال ــي التحلي ــج الوصف ــة املنه ــدت الدراس إعتم

والحقائــق املســتجدة لعمــل الدمــاغ وتحليلهــا الســتثامرها يف العمليــة التعلميــة وتحليــل بعــض 

ــال. ــذا املج ــأن يف ه ــني وذوي الش ــامء واملحلل ــربات العل ــتخالص خ ــة واس اآلراء الرتبوي

حدود الدراسة

 عنينــا بالطفــل يف هــذا الكتــاب، الطفــل مــن عمــر السادســة حتــى الثانيــة عــرش، ليمثــل هــذا 

ــم. ــه األوىل يف التعل ــة األوىل التــي يخطــو فيهــا الطفــل خطوات الســن املرحل

خطة الدراسة

توزّعت هذه الدراسة عىل ثالثة فصول:
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الفصل األول : تعزيز التفكري يف الرتبية املدرسية 

املبحث األول : تعزيز التفكري يف مواجهة عوائق العملية التعلمية يف ظل العوملة

املبحث الثاين : تعليم الطفل التفكري 

الفصل الثاين : صف مميّز إلعداد املفكرين 

املبحث األول : أمناط التعلم بني الذكور واإلناث

املبحث الثاين: صف آمن لتعزيز التفكري

املبحث الثالث : التهذيب و الدماغ 

الفصل الثالث : تعلم نشط لتعزيز التفكري 

املبحث األول : أبجديات التعلم 

املبحث الثاين : طرق التعلم النشط
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الفصل األول : تعزيز التفكري يف الرتبية املدرسية 

املبحث األول : تعزيز التفكري يف مواجهة عوائق العملية التعلمية يف

                   ظل العوملة

املبحث الثاين : تعليم الطفل التفكري 
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املبحث األول: تعزيز التفكري يف مواجهة عوائق العملية التعلمية يف 

                  ظل العوملة

أوالً : عوائق العملية التعلمية يف ظل العوملة . 

1- تواضع مستوى التعليم . 

2- أبعاد املناهج املعلبة . 

3 - التسلط يف التدريس .

ثانياً : تعزيز التفكري خطوة أوىل لتخطي عوائق العملية التعلمية.   

1 - تعزيز التفكري . 

2 - األرسة أساس الحياة الفكرية

3 - إرشادات أرسية لتعزيز التفكري .

4 - مدرسة لتعزيز التفكري .

5 ـ تعزيز املردود الفكري يف املدرسة.  
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إن التبعيــة الثقافيــة التــي نعيشــها اليــوم ال ميكــن بحــال مــن األحــوال التخلــص منهــا إال بتحريــر 

العمليــة التعلميــة مــن العوائــق التــي تعرقــل مســريتها. لعــل أوىل هــذه العوائــق شــجب تفكرينــا 

بشــوائب مــن التســلط و القهــر تحــول دون تنميتــه، ومواجهــة هــذه العوائــق تبــدأ مــع اهتــامم 

ــي  ــا تكمــن اإلشــكالية الت ــد الطــالب. وهن ــز التفكــري عن األرسة و رصــد املدرســة جهودهــا لتعزي

تحــاول اإلجابــة عــىل هــذا الســؤال :

كيف ميكن تعزيز التفكري ملواجهة عوائق العملية التعلمية يف ظل العوملة ؟

ويتفرع من هذا السؤال السؤاالن التاليان  :

ما هي عوائق العملية التعلمية يف ظل العوملة؟

كيف يتم تعزيز التفكري لتخطي هذه العوائق ؟
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تؤكــد ظاهــرة العوملــة، كأي ظاهــرة، مشــاعر محــّددة حيالهــا: حامســة بــارزة أو كراهيــة دفينــة. 

ــة  ــات والســلبيات واملقارن ــة عــرض اإليجابي ــاً بحــال مــن األحــوال محاول ــاً كان، فليــس مجدي وأيّ

بينهــا، ســيّام وأنهــا ليســت مــن النــوع الــذي يســهل جمعــه وتوثيقــه لتــأيت املشــاعر مرادفــة لــه.

ولــنئ فرضــت العوملــة فرضــاً عــىل الوطــن العــريب وتحايلــت عليــه بألــوان شــتى، فإنــه ليــس عــىل 

ــه  ــى علي ــل يبن ــف فاع ــاذ موق ــع التخ ــر متّس ــى يف األم ــل يبق ــوع، ب ــبء الخض ــري ع ــذا األخ ه

مســتقبل إيجــايب مــرشق.

إال أنــه حتــى هــذه اللحظــة فــإن الوطــن العــريب قــد آثــر الركــون يف أفــول حضــاري امتــّد منــذ 

أكــرث مــن قــرن، وإن كان هــذا األفــول قــد اعــرتاه بعــض اإلضــاءات، إال أنــه اســتمّر عــىل موقفــه 

ســلبياً متلقيــاً. وهــو عــىل مــا يبــدو اآلن أكــرث ضعفــاً وأقــلَّ حيلــة مــام مــىض رغــم اعتــالء بعــض 

الجوانــب املاديــة التــي قــد تــويص بخــالف األمــر:

ــذ املــدارس ذكــوراً  ــادة يف الدخــل اإلجــاميل، وارتفــع متوســط العمــر وزاد عــدد تالمي حدثــت زي

ــة وأنشــئت اإلذاعــة وشــبكات التلفزيــون2 ... ــا1ً*، ومــّدت الطــرق والســكك الحديدي وإناث

الذي  البنات  الدعوات إىل تعليم  تنامي  العوملة يف قطاعات متنوعة مثل  إيجابيات  * من اإلنصاف ذكر بعض  ـ   1

ضاعف من االهتامم بهّن تعليامً، إعطاء املرأة بعض حقوقها السياسية حتى صار لها حّق التصويت يف جميع الدول، 

تقّدم ملحوظ يف حصول األرسة عىل رعاية صحيّة. (سلطان، صالح الدين (2008)، مخاطر العوملة عىل األرسة، سلطان 

للنرش، الواليات املتحدة،ص91 - 92). 

2 ـ أمني ، جالل: (1999)، العوملة والتنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ص188
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إال أن الصناعــة املحليــة مل تحــَظ بنصيــب وافــر، فكانــت مســتوردة محتــوًى وقالبــاً ليصيــب الوطــن 

ــه بقــي  ــه مــن الوهــم إال أن ــة التــي حررت ــة بالتنمي ــو اآلخــر. فرغــم الوعــود الكاذب ــكاس تل االنت

عرضــة آلثــار العوملــة الغامــرة...

فام هي العوملة؟؟

ــزي Internationalization أو Globalization أو  ــح اإلنكلي ــن املصطل ــم ع ــظ مرتج ــة لف العومل

ــة.  ــم العربي ــر يف املعاج ــري متوفّ ــوي غ ــه اللغ ــو ببنائ ــيس Mondialisation، وه ــح الفرن املصطل

ــع،  ــه يشــمل الجمي ــداً أو جامعــة لجعل وهــو يعنــي «تعميــم منــط مــن األمنــاط التــي تخــّص بل

ــه»1.  العــامل كل

ــاب، فــرنى لــكلٍّ منهــم تعريفــاً خاصــاً بــه، حتــى تكّدســت التعاريــف  والعوملــة لفــظ أربــك الكتّ

ــاين  ــف املع ــدالالت ومختل ــدد ال ــراوغ ومتع ــوم م ــة مفه ــريي: «العومل ــول الخض ــت، يق وتراكم

ــول  ــع بالقب ــه يتمت ــوم خــاص ل ــح تجعــل مــن الصعــب إيجــاد مفه ــة اســتخدام املصطل وعمومي

ــتخدام»2.  ــائع االس ــريي ش الجامه

ــر مداخــل كثــرية للتعريــف بالعوملــة إن مــن  إن هــذا املفهــوم الواســع ذا الــدالالت املتعــدّدة وفّ

جهــة نتائجهــا أو أهدافهــا أو أصحابهــا أو جهــات أخــرى ال نســتطيع حرصهــا، فهــي «تخليــج العــامل 

وتفكيكــه وبنــاؤه مــن جديــد عــىل الطريقــة األمريكيــة»3 .

والسياســية  واإلعالميــة  االقتصاديــة  األبعــاد  متعــددة  أمريكيــة  «أيديولوجيــة  وهــي 

أو  وتذويــب  األمريكيــة  بالصبغــة  كلــه  العــامل  صبــغ  إىل  تســعى  والثقافيــة،  واالجتامعيــة 

1 ـ القرضاوي، يوسف: (2003)، خطابنا اإلسالمي يف عرص العوملة، بحث علمي ألقي يف املجلس األورويب لإلفتاء، 

استكهومل، السويد، شبكة الفرسان اإلسالمية.  t?php.showthread/forun/net.aklaam.www//:http=9012 ص7

2 ـ الخضريي، محمد أحمد: (2000)، العوملة، مجموعة النيل العربية للنرش، مرص، ص15

3 ـ بوكسربغر، جريالد و كلينتا ، هارالد: (1999)، الكذبات العرش للعوملة بدائل دكتاتورية السوق، دار الرضا للنرش، 

ص37
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تذليل أو تهميش ما عداها»1. 

ــز الكاتــب يف تعريفــه هنــا عــىل كونهــا أيديولوجيــة، فهــي ليســت مجــرّد أفــكار تخبــط  وقــد ركّ

ــامل  ــة ومع ــداف واضح ــة ذات أه ــة محكم ــق خط ــريها وف ــا س ــددٌّ له ــا مح ــواء وإمن ــط عش خب

مرســومة تعمــل عــىل أكــرث مــن بعــد: اقتصاديــاً، إعالميــاً، سياســياً، اجتامعيــاً وثقافيــاً . وهــذا مــا 

ــِق بعــداً واحــداً وإمنــا عــدة أبعــاد، علــامً أن الواحــد منهــا  يصــور فداحــة خطورتهــا فهــي مل ترت

ــب يف هــذا  ــه. والكات ــرد في ــاة الف ــص حي ــادر عــىل تنغي ــه وق ــن الوطــن برّمت ــة أم ــل بزعزع كفي

التعريــف يؤكــد عــىل هويــة صاحــب العوملــة أمريــكا التــي تســعى بــكل جــرأة إىل ضــّم العــامل 

ــأىب. تحــت جناحهــا وســحق مــن ي

يســانده يف ذلــك الــرأي الكاتــب األمــرييك تشوميســيك بأنــه بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة كتــب 

املفكــر الســيايس كيتــان عــام 1948 مذكــرة يقــول فيهــا بــأن أمريــكا بعــد الحــرب متتلــك 50 % مــن 

ثــروات العــامل وهــي متثــل 6،3 % مــن ســكان العــامل وهــذا مــا يجعلهــا عرضــة لهجــوم اآلخريــن 

ــم  ــري الدع ــة وتوف ــة ضخم ــكرية نووي ــانة عس ــالك ترس ــيّد بامت ــامن التس ــن ض ــّد إذن م ــال ب ، ف

ــة العســكرية بشــكل أســايس2.  الحكومــي للصناعــات التكنولوجيــة املتقدمــة، لتطويــر اآلل

والقــارئ الباحــث تتجــىل لــه هــذه الحقيقــة عيانــا3ً*، وقــد تناولهــا كثــري مــن املفكريــن. 

1 ـ سلطان، صالح الدين (2008)، مخاطر العوملة عىل األرسة، سلطان للنرش، الواليات املتحدة، ص10

2ـ  تشوميسيك، نعوم: (2003)، ما الذي يريده حقيقة العم سام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب،ص181

3 ـ * ابتدأ األمر مع تعاظم القوة االقتصادية للرشكات املتعددة الجنسيات، ال يزيد عددها عن ألف رشكة تتحكم 

بنصف الناتج العاملي (حجازي، 2001، 94) ويف مراجع أخرى يقدر دخل خمسمئة رشكة بنصف الناتج اإلجاميل يف 

العامل كله منها حوايل 471 رشكة يف البالد الصناعية. (عبد النبي، 1998)
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ففــي كتــاب فــخ العوملــة 1 يطــرح مؤلفــوه أرقامــاً وإحصــاءات دقيقــة تؤكــد هــذا الطــرح، ويبــنّي 

ــد  ــدوق النق ــق صن ــن طري ــامل ع ــر يف الع ــريكا الفق ــت أم ــف صنع ــه، كي ــيك يف كتاب تشوسودفيس

الــدويل وتحريــر التجــارة والبنــك الــدويل، لتنــوء الــدول مــن ثقــل ديونهــا وإجبارهــا عــىل قبــول 

الــرشوط التــي تتوافــق مــع مصالــح أصحــاب املــال العاملــي2. 

أوالً : عوائق العملية التعلمية يف ظل العوملة . 

يجــد الوطــن العــريب نفســه أمــام تبعيــة اقتصاديــة مفروضــة عليــه رغــم ثرواتــه الطبيعيــة، وهــي 

بــال شــك ســتخلّف وراءهــا تبعيــة ثقافيــة ليســت أقــل شــأناً بــل رمبــا أكــرث فداحــة وخســارة3. فهــي 

تتســلّل خفيــة4* ، ليلتبــس األمــر عــىل املثقفــني واملفكريــن واملربــني وليجــدوا أنفســهم يف نهايــة 

األمــر أمــام ســيل عــارم مــن العوائــق يف تربيتهــم للجيــل الصاعــد...

ولعّل أوىل هذه العوائق متمثلة يف النقاط التالية:

1 ـ تواضع مستوى التعليم.

2 ـ أبعاد املناهج املعلبة.

3 ـ التسلّط يف التدريس.

1 ـ مارتني، هانس: (1957)، االعتداء عىل الدميقراطية والرفاهية، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب للنرش .

2 ـ تشوسودوفيسيك، ميشيل: (2000)، عوملة الفقر، القاهرة، ط2،ص41 - 820

الديني  الثقايف،  السيايس،  البعد  إنها  االقتصادية،  للعوملة  النهائية  الحالة  ما  بشكل  الثقافية  العوملة  «متثل   -3

واأليديولوجي لظاهرة تم التطرق إليها غالب األحيان من زاوية االقتصاد والجغرافيا السياسية». (ليكرك، 2004، 24) 

4 ـ* يرى توماس فريدمان أن العوملة من الناحية الثقافية هي إىل حّد بعيد انتشار األمركة بدءاً من البج ماك وانتهاًء 

باملييك ماوس عىل نطاق يشمل العامل ألن الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة التي متسك بوسائل القوة الشاملة. 

(الظاهر، 2010، 25)
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1 ـ تواضع مستوى التعليم

إن األنظمــة العربيــة اليــوم ال تعــري بــاالً ملــا يحــدث مــن تغيــريات علميــة وإمنــا يكفيهــا الخضــوع 

لتوجهــات فرضتهــا قــوى العوملــة. فكيــف لهــا مواجهــة الضغــوط العامليــة بنظــام تربــوي هــّش 

ــه مــؤرشات عــدة، أوالهــا مــؤرش  ــدّل علي ــدٍن، ت وإنجــاز تنمــوي متواضــع ومســتوى تعليمــي مت

األميّــة الــذي ســجل أعــداداً هائلــة حيــث «قــّدر العــدد لعــام 2000م بحــوايل 68 مليــون شــخص،1* 

63 % منهــم مــن اإلنــاث» 2.

إن عــدد األميــني هــذا يــزداد كآبــة عندمــا تضــاف إليــه «املعــدالت املرتفعــة للتــّرسب يف املرحلــة 

ــة فاألمــر ليــس بأفضــل  االبتدائيــة»3. هــذا عــىل صعيــد الكــّم أمــا عــىل صعيــد الجــودة والنوعيّ

حــاالً، فنظــرة نقديــة إىل مدخــالت التعليــم ومخرجاتــه تــربز عــدم القــدرة عــىل اســتثامر التعليــم 

والعجــز عــن إنتــاج قــدرات ذهنيــة مبدعــة، ويــزداد هــذا العــبء مــع مــا تفرضــه العوملــة مــن 

تحديــات إضافيــة.

إن الطالــب يف املجتمــع العــريب يقــيض، إىل أن ينهــي دراســته الثانويــة، حــوايل 5000 ســاعة عــىل 

ــم  ــك يف تصمي ــه يفشــل بعــد ذل ــزل 4، إال أن ــوم ســواء يف املدرســة أو يف املن ــم العل األقــل، يف تعل

اختبــار علمــي بســيط أو تقويــم معلومــة بيولوجيــة، فهــو قــد حفــظ معلومــات وحشــا دماغــه 

ــاً،  ــدرس عملي ــربات. فالوقــت يضيــق عــن إجــراء ال ــداً عــن التجــارب يف املخت ــة بعي ــوم نظري بعل

لتــأيت العمليــة التعليميــة بشــكل عامــودي، تتتابــع الــدروس فيهــا دون توكيــد عليهــا، بعيــداً عــن 

الشــكل األفقــي حيــث ترتاكــم األنشــطة والتجــارب لتؤكــد املحــاور املطروحــة.

1 ـ * يوجد 70 % منهم يف خمسة بلدان هي مرص، السودان، الجزائر، املغرب واليمن.

2 ـ  زيتون ، محيا: (2008)، التعليم يف الوطن العريب يف ظل العوملة وثقافة السوق، مركز دراسات الوحدة، بريوت، 

ص92 - 93

3 ـ املرجع نفسه، ص116

4 ـ املرجع نفسه،ص97
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ــه  ــرج من ــة ويخ ــامل التقان ــل ع ــز ليدخ ــداع والتميّ ــلَّم اإلب ــد س ــب أن يصع ــذا الطال ــل ه أىّن ملث

بإنجــازات ونجاحــات مذهلــة. إذا أخذنــا باملــؤرشات الدوليــة املتاحــة بشــأن مــدى توافــر تقانــة 

املعلومــات مثــل حيــازة الحاســوب الشــخيص والتواصــل باإلنرتنــت، «تظهــر دراســة حديثــة... أن 

ــات  ــة املعلوم ــؤرشات تقان ــي يف م ــن املتوســط العامل ــل م ــق أق ــة تحق ــار العربي ــة األقط مجموع

ــال»2.1*  واالتص

إال أن حيــازة الحاســوب أو التواصــل باإلنرتنــت ال تعــدو كونهــا تعــرب عــن مظهــر، فهــذه املــؤرشات 

ال تصــور مــدى مســاهمة هــذه التقانــة يف تفعيــل اإلنتــاج املعــريف، فالجوهــر هــو توظيــف هــذه 

التقنيــات يف التصنيــع ال يف االســتهالك وحســب.

2 ـ أبعاد املناهج املعلبة

تحديــات غــري مســبوقة يواجههــا الوطــن العــريب يف اآلونــة األخــرية وتهديــدات مســتمرة بالتدخــل 

األجنبــي عســكرياً، سياســياً، واقتصاديــاً، لتطــال الشــأن االجتامعــي وعــىل رأســه املجــال التعليمــي 

الــذي يبنــي العقــول التــي تخطــط وترســم املســتقبل، لريســو الحــال عــىل تحكــم مــن قريــب أو 

بعيــد باملناهــج وبرامــج التعليــم.

يكفــي أن تغيــب الفلســفة الرتبويــة عــن نظــام التعليــم ليغيــب اإلطــار العــام الــذي تحــدد فيــه 

األهــداف وآليــات التنفيــذ واملناهــج املرســومة املتوافقــة مــع عــرص تحــول الــدارس فيــه مــن متلــٍق 

إىل باحــث متقــصٍّ يتقــن التعامــل مــع فيــض املعلومــات. 

تــأيت املناهــج خبــط عشــواء غــري منســجمة مــع متطلبــات الســوق وحاجــات املعرفــة... 

ــة  ــة الوطني ــن الناحي ــم3*، م ــا القدي ــل يف ثوبه ــددت فتظ ــدد وإن تج ــة ال تتج ــج رثّ ــي مناه ه

1 ـ زيتون ، محيا: (2008)،مرجع سابق،ص136

2 ـ * هناك تفاوت كبري بني املعدل لألقطار العربية املختلفة، فبينام يصل أدىن معدل إىل 1،6 لكل مواطن يف السودان، 

يرتفع إىل أعىل مستوى يف اإلمارات ويصل إىل 44،7. (زيتون، 2005، 136) 

3 ـ * يف أمريكا تتجّدد املناهج كل ثالث سنوات عىل يد تربويني وخرباء من أرض الواقع. 
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ــؤولية  ــاواة واملس ــة واملس ــة يف الحري ــية املتمثل ــاده األساس ــة وأبع ــوم املواطن ــن مفه ــت «م خل

ــه وجــذوره. ــه وتاريخــه وهويت ــع لذاكرت ــة»1. فــإذا بجيــل مضيّ والتفكــري الناقــد إالّ بنســبة ضئيل

ومــن الناحيــة السياســية، تؤكــد دراســات عــدة عــىل ضعــف الــدور الــذي تلعبــه املناهــج، فهــي 

ــا املعلومــات  ــدر فيه ــح النظــام الســيايس وتفســري نظــام الحكــم واألحــزاب، وتن تفشــل يف توضي

املتصلــة باملؤسســات الرســمية وغــري الرســمية، وهــو مــا يعــوق املواطــن ملجتمــع دميقراطــي2. 

إن املناهــج الراهنــة ال تنمــي لــدى الطــالب الوعــي بواقــع مجتمعهــم وتــكاد تخلــو مــن األنشــطة 

واملواقــف التعليميــة التــي يــدرك بهــا الطــالب ماهيــة املواطنة وميارســون فيهــا معــاين الدميقراطية. 

وهــذا مــا يعــوق املواطــن عــىل املشــاركة السياســية وحريــة الــرأي، بــل يدعــم معــاين الخضــوع 

والطاعــة لديــه.

أمــا عــىل الصعيــد الفكــري، فهــي «تنقــل نقل قطــع من املعــارف يف صــورة قوانــني ورشوح مقطوعة 

الصلــة عــن طريقــة وصفهــا والتوصــل إليهــا، مــن طرائــق تفكــري وتطبيــق وبحــث واســتقراء، حتــى 

يف تدريــس العلــوم»3. إن تصميــم املناهــج الدراســية يســتند إىل املنهــج الوضعــي واملنهــج الســلويك 

اللذيــن يروجــان ملفاهيــم الثوابــت واليقــني والحتميــة واملطلــق. وعــىل مســتوى املنهــج الواحــد 

فإنهــا تتــم يف صــورة فصــول وأبــواب منفصلــة، وهــو ما يجعــل املناهــج الحاليــة مبحتواهــا وطريقة 

ــاب  ــع غي ــر م ــي التذك ــدة ه ــة واح ــة يف عملي ــات املعرفي ــزال العملي ــاهمة يف اخت ــا مس تناوله

مفهوم  ضوء  يف  اإلعدادية  للمرحلة  االجتامعية  الدراسات  منهج  تقويم   ،(1994) الرحمن:  عبد  وايل  أحمد،  ـ   1

الدميقراطية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنوفية.

2ـ  أبو غريب وغريها: (2001)، بحث يف تطوير مناهج التعليم لتنمية املواطنة يف األلفية الثالثة لدى الطالب باملرحلة 

الثانوية، املركز القومي للبحوث، القاهرة.

الثقافة،  دار  املواجهة،  وآليات  املعوقات  العربية،  الرتبية  يف  اإلبداع   ،(2004) فوزي:  محمد  املقصود،  عبد  ـ   3

القاهرة،ص149
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كامل للعمليات األخرى1. 

إن ذلــك يلقــي عبئــاً حقيقيــاً عــىل املناهــج الدراســية املعلبــة يف كتــب متثــل حصــاراً عــىل املعرفــة 

ــن  ــة وحس ــاء املعلوم ــارة انتق ــزة إىل مه ــات الجاه ــل الوجب ــن تحوي ــّد إذن م ــال ب ــة، ف املفتوح

اســتثامرها.

وهــذا يســتلزم تفكــرياً إيجابيــاً قــادراً عــىل تأطــري املعلومــة واإلفــادة منهــا يف قالــب خــالّق يفتــح 

اآلفــاق، ويســتلزم بالتــايل تحليــالً مســتمراً للمناهــج الدراســية، وتشــكيل هيــكل مــرن للتدريــس 

ــاء و...  ــخ والفيزي ــامء التاري ــني وعل ــني والبيولوجي ــني والرياضي ــرباء االقتصادي ــراط الخ ــّهل انخ يس

ــاكل  ــع املش ــل م ــة التعام ــالب يف إدراك كيفي ــاعدة الط ــج ومس ــة املناه ــد ومنهج ــع ونق يف وض

ــانية  ــارف اإلنس ــني املع ــط ب ــة تراب ــة إقام ــة بغي ــات متنوع ــج اختصاص ــعي لدم ــة، والس املختلف

ــآزر برامــج ومناهــج  ــني املختصــني لتكــون مثــرة هــذا الت ــك بالتعــاون مــع الرتبوي املتعــددة، وذل

دراســية عمليــة تتوافــق مــع الحداثــة وســوق العمــل وتلبــي اهتاممــات الطــالب واملجتمــع معــاً.

3 ـ التسلّط يف التدريس

ســيندثر  شــك  وال  فإنــه  املعلبــة،  املناهــج  ظــل  يف  قليــٌل  اإليجــايب  التفكــري  توفّــر  إن 

باملهــارات  التزويــد  عــىل  تعمــل  ال  اليــوم  فمــدارس  التدريــس.  يف  التســلّط2  ظــّل  يف 

1 ـ داوود، عزيز حنا: (2001)، املناهج وتشكيل الوعي، يف التعليم ومستقبل املجتمع املدين، مركز الجزويت الثقايف، 

اإلسكندرية،ص 139

2 ـ كشفت األبحاث الجديدة أن البيئات املنطوية عىل تهديد ميكن أن تسبب عدم توازن كياموي. فالسريوتونني 

املعدل الرئييس لالنفعاالت والسلوك املرتتب عىل هذا التهديد يهبط وإذا ما أهبطت مستويات هذه املادة يف الجسم 

إن   .  Cortisol الكظرية Peptide يسمى  الغدد  تُطلق  بالتوتر  الشعور  غالباً. وعند  ترتفع  العنف  فإن مستويات 

ارتفاع هذا األخري يؤدي إىل موت الخاليا الدماغية يف قرن آمون والتي تعترب يف غاية األهمية لتكوين ذاكرة واضحة، 

للنواحي املحيطة  انتباهاً  ويُضعف التوتر املزمن قدرة الطالب عىل متييز ما هو مهم... كذلك تصبح العينان أكرث 

كطريقة طبيعية الكتشاف األعداد أوالً. وهذا يجعل من املستحيل تركيز الطالب عىل أجزاء صغرية من املادة املكتوبة 

(جينسن، إيريك، 2001، مرجع سابق، ص 70 - 73)
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العمليــة واملعرفيــة بقــدر مــا تعمــل عــىل تزييــف الوعــي وتغريــب اإلنســان وصقــل شــخصيته 

ــا يتجــىل واضحــاً يف  ــه املســتقبلية، وهــذا م ــوع يف وظيفت ــاً يتســم بالطاعــة والخن ليكــون مواطن

طــرق التدريــس املعتمــدة، يف جلســة املعلــم وســط طالبــه، يف العالقــة الهرميــة التــي تتــدرج مــن 

املديــر لتصــل إىل الطــالب يف النهايــة، يف الجــواب الصحيــح الواحــد... ومــا إىل ذلــك مــن ظواهــر 

متنوعــة تهيمــن بظلهــا عــىل الطالــب ليصبــح يف املســتقبل القريــب ناقــالً للقــرارات واألحــكام دون 

نقــاش أو تبديــل، وهــذا مــا يتوافــق يف األصــل مــع طبيعــة النظــام الحاكــم الــذي أراد أن تكــون 

الثقافــة العربيــة اليــوم ثقافــة غيبيــة تســلّطية ال عقالنيــة تعــّزز يف أبنائهــا عــدم املشــاركة بكافّــة 

أشــكالها الســلبية وتكــرّس االنعــزال.

إذن «هــو تعلّــم كيــف نتــرصف وكيــف نذعــن ونتقبــل مكانتنــا يف نظــام األشــياء أيــاً كان شــكله: 

الــزي املوّحــد واســتخدام الوقــت والجلــوس يف صفــوف داخــل الفصــل... والتدريــب عــىل الضجــر 

والســأم كــام يتمثـّـل يف غالبيــة اليــوم الــدرايس الــذي يقــيض يف التلقــي الســلبي للتدريــس أو األداء 

النشــط للمهــام التــي ليــس لهــا معنــى واضــح... فاملدرســة متثــل إعــداداً ســليامً للحيــاة العمليــة... 

إنهــا تدريــب عــىل الخضــوع والعمــل يف بيئــات مقيّــدة ثقافيــاً وقامئــة عــىل اإلقصــاء الثقــايف»1. 

يتحــدث  فيــام   3 ســلبيني  يجلســون  مــا  غالبــاً  األطفــال  أن  لتؤكــد  الدراســات2*  وتتتابــع 

1- Bartlet, Steve, Burton, Diana and Peim Nick: (2001) Introduction to Education Studies, Paul Chapman 

Publishing, London,p188

2 ـ * إن التسلط يف التدريس هذا هو متمم للنمط السائد يف األرسة. يعلق عامل االجتامع األمرييك مورو برغر عن هذا 

األمر قائالً: «يف حني أن األطفال العرب يتسمون باالنرشاح وتوكيد الذات نرى الشباب أكرث خجالً وتردداً وتشاؤماً. 

فبعد السابعة تتحّول التسامحية والحرية إىل نقيضهام من تشدد وضبط... مام يعرض بذور اإلبداع للعقم، ويتابع 

قائالً: إن هذه البنى تقوم عىل السلطة املطلقة للكبار عىل الصغار...» (حجازي، 2001، 188) 

باللغة  الفنية  املصطلحات  ترداد  الطالب  ليحسن  للمعلومات  الببغايئ  الحفظ  يعتمد  العلوم  تدريس  يف  حتى   -3

اإلنكليزية الصحيحة. 
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ــة لســؤال مغلــق1. وللحفــاظ  ــة كورالي املعلمــون إليهــم ويطلــب منهــم بــني الحــني واآلخــر إجاب

عــىل النظــام يعتمــد األســاتذة املحــارضة يف التدريــس كشــكل مــن أشــكال الســيطرة البريوقراطية... 

ــلطوي  ــف س ــيس موق ــف التدري ــىل أن املوق ــد ع ــاالة التأكي ــل املغ ــن قبي ــس م ــك فلي ــىل ذل وع

ــن  ــر ع ــض النظ ــلطة، بغ ــوة والس ــم والق ــدر العل ــزال مص ــريب ال ي ــم الع ــة األوىل، فاملعل بالدرج

ــو  ــذا ه ــم. إال أن ه ــربة أو العل ــر أو الخ ــم يف العم ــه عليه ــواء لتقدم ــه س ــّربرة ل ــوغات امل املس

الواقــع الــذي ال مفــّر منــه... وإن تولــد عنــه ســلبيات كثــرية أوالهــا، فقــدان الدافعيــة للتعلــم، نــأي 

ــة... ــاً، مشــاكل ســلوكية جّم التفكــري جانب

هــذا املوقــف هــو يف حــّد ذاتــه، عــرثة تحــول دون إنتــاج املفكريــن وتوصــل للطــالب رســالة ســلبية 

تجعلهــم عجينــة مطواعــة يف أيــدي معلميهــم اليــوم يف املدرســة وغــداً يف الوظيفــة، وتولـّـد لديهــم 

إحساســاً بالقهــر واالســتبداد وعــدم احــرتام إنســانيتهم.

وهكــذا فــإن التحديــات التــي ترتّصــد بالرتبيــة كثــرية تــكاد ال تحــىص، ويظــل التســاؤل مطروحــاً، 

ــع  ــول مجتم ــع وذب ــة التصني ــاج وهشاش ــف اإلنت ــم؟ إن ضع ــذا التعلي ــات ه ــه مخرج ــن تتج أي

ــا. ــة العلي ــاً ضعيفــاً عــىل املهــارات الفكري املعرفــة كلهــا عوامــل تكــرِّس طلب

ويف هــذا اإلطــار يغيــب عــن الســاحة املنــاخ العلمــي الــذي يجعــل العلــم يف مقدمــة األولويــات، 

واملعرفــة دافعــاً ذاتيــاً يحفــز عــىل التعلــم للعلــم ال ألجــل الشــهادة...

ــاح عــىل  ــة؟ إن االنفت ــة راقي ــات معرفي ــب متطلب ــف تتطل ــذي يطــرح وظائ ــامل العمــل ال ــن ع أي

األســواق األجنبيــة يف ظــل العوملــة شــكل منافســة قويــة لإلنتــاج ووّســع مــن احتــامالت البطالــة.

االقتصــادي واالجتامعــي «عــن  لإلمنــاء  العــريب  للصنــدوق   وقــد كشــفت دراســة حديثــة 

1 - Fuller, Bruce: (1991), Growing up modern: the Western Stage Builds Third- World Schools, 
Nes York and London: Routeledge, P. XV.p106
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تزايــد معــدل البطالــة يف البلــدان العربيــة... بنحــو 15 % مــن إجــاميل قــوة العمــل... ويف دراســة 

أخــرى بحــوايل 20 % يف املتوســط مــع اعتبــاره أعــىل املعــدالت يف العــامل عــىل اإلطــالق»1*2.  وهــذا 

يف حــدِّ ذاتــه يولـّـد لــدى املواطــن العــريب شــعوراً باالغــرتاب عــن املجتمــع الــذي مل يؤّمــن لــه عائــداً 

لســنوات تعليمــه.

أيــن السياســات العامــة التــي تســعى إىل بنــاء الطاقــات اإلنتاجيــة والقــدرات الفكريــة، وال تســري 

يف ركاب تبعيــة شــبه كاملــة تعيــق اســتقالل الفكــر املنتــج.3*

لقــد فشــل التعليــم يف تشــكيل الســلوك الــذي يواجــه تحديــات العوملــة وذلــك عائــد لألســباب 

التاليــة:

فشل التعليم يف تشكيل اتجاهات تنطوي عىل العقالنية والتسلسل املنطقي.  •  

الفصل يف التعليم بني شقيه النظري وامليداين.  •  

اعتــامد التلقــني وتلقــي املعلومــات أحبــط القــدرة عــىل إنتــاج األفــكار األصيلــة وأســاء   •  

والنقــد وغريهــا... واالســتنتاج  التحليــل  مثــل  العليــا  التفكــري  مهــارات  إىل 

ثانياً: تعزيز التفكري خطوة أوىل لتخطي عوائق العملية التعلمية.   

تتطلـــب الرتبيـــة يف عـــرص العوملـــة فهـــامً تحليليـــاً نقديـــاً ملثـــريات العوملـــة وخطاهـــا 

وأهدافهـــا، فهـــي رغـــم تعقيـــد بناهـــا كظاهـــرة عامليـــة وتبايـــن أوجههـــا االقتصاديـــة، 

يفـــرض  الـــذي  املعلوماتيـــة واإلعالميـــة... وتحكمهـــا  الثقافيـــة،  السياســـية،  االجتامعيـــة، 

1 ـ *  يليها جنوب أفريقيا ثم أمريكا الالتينية ثم االتحاد األورويب ثم الواليات املتحدة ثم اليابان ثم آسيا. (سلطان، 

(85 ،2008

2 ـ زيتون ، محيا: (2008)،مرجع سابق،ص145

العاملية،  املجموعة  النهوض ودخول  قليلة وباعتامد سياسة تخطيطية  اليابان يف غضون سنوات  * «استطاعت  ـ   3

كان عىل كل البحاثة من املستوى العايل السفر إىل الغرب... من اآلن وصاعداً مل يعد العامل الياباين ملزماً مبعرفة لغة 

أجنبية ليحصل مستوى علمياً رفيعاً. بل إن العديد من البحاثة اليابانيني أصحاب املستوى الرفيع ال يعرفون عملياً 

لغة أجنبية». (ليكرك، 2004، 364) 
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عــىل املجتمــع لبوســاً جديــداً، فــإن املتأمــل الباحــث فيهــا يــدرك أن لهــا شــقني، شــّق إلزامــي البــّد 

مــن التعايــش معــه ومامرســة دور إيجــايب فيــه، وشــّق آخــر البــّد مــن التبــّرص إزاءه...

ــل الشــّق األول يف  ــق. يتمثّ ــا أمــام ســيل عــارم مــن العوائ ــني الشــقني تجعلن ــة ب إن هــذه املفارق

جانــب التكنولوجيــا واملعلومــات واالتصــال، فهــذا أمــر ال مفــّر منــه، وجــب مواكبتــه معرفيــاً حرصاً 

عــىل وجودنــا عــىل خريطــة العــامل1*، أمــا الثــاين فهــو مــا دون األول املتمثــل يف محتــوى العوملــة 

مــن تربيــة موّجهــة، فحــوى اإلعــالم الفضــايئ، تســلّط الســوق العاملــي...

ــوة أوىل  ــاً كخط ــة مع ــا األرسة و املدرس ــة تعتمده ــة ثابت ــة تربوي ــاج خط ــن انته ــد م ــا ال ب وهن

ملواجهــة هــذه العوائــق التــي تتمثــل بدايــًة يف تعزيــز التفكــري عنــد الطفــل . هــذه الخطــة تبــدأ 

يف انطالقتهــا األوىل مــن التعــاون الوثيــق مــع أهــايل الطــالب. فــام هــي األســباب الداعيــة للتعــاون 

معهــم ؟

هي ال شك أسباب جّمة ، نقف عند بعضها :

كســب الطفــل عاطفــة مضاعفــة، عاطفــة عقالنيــة تســرّي لصالحــه، فينــزوي   •  

األرسي. التحــاور  ليخلفــه  الســلبي  الســلوك 

ــان  ــني الراحــة واألم ــم و تأم ــم لطفله ــم يف تربيته ــة األهــل بذاته ــز ثق تعزي  •  

آلليــة التعاطــي معــه مــن قبــل املعلمــني واإلداريــني يف املدرســة، كام وميســون 

ــه. ــالً لطروحات ــرث تقب أك

تأمــني تواصــل مفتــوح باتجاهــني وإقامــة عالقــات وديــة. فــال ينظــر املعلمــون واألهــايل   •  

ألنفســهم كأعــداء وإمنــا كحلفــاء يف مســاعدة الطالــب عــىل النجــاح. 

•  تفهم أوضاع الطالب األرسية لحسن اتخاذ القرار الرتبوي الصائب تجاهه.   

1 ـ * إن إنهاء استعامر العامل قد سّجل والدة عاملية جديدة ونظاماً جديداً يف الكرة األرضية خاضعاً لسيطرة الحضارة 

الصناعية. (ليكرك، 2004، 371) 
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ــي،  ــدول األكادمي ــتدرس يف الج ــي س ــدات الت ــة، الوح ــبات الخاص ــل باملناس ــالم األه إع  •  

وتقديــم التقاريــر املدرســية الدوريــة عــن مســرية الطالــب ، إذ يثمــن األهــل الواعــون 

غالبــاً إعالمهــم باملــؤرشات املبكــرة للصعوبــات األكادمييــة التــي تعــرتي أوالدهــم .

•  توظيف تعاون األهل للتعاطي مع األطفال والعمل عىل تعزيز قدراتهم الفكرية.   

إال أن كثرياً من األهل استهانوا مبردود هذا التعاون ، فتخلّوا عنه ألسباب واهية أوالها :

ذكريــات طفولتهــم املؤملــة التــي تصــور املدرســة مكانــاً مظلــامً ال تبــّث األمل واملســتقبل   •  

ألطفالهــم .

ــة   ــا الرتبوي ــالج القضاي ــرباء يف ع ــم خ ــىل أنه ــني ع ــني واملرشف ــل إىل املعلم ــرة األه نظ  •  

 . إليهــم  برّمتــه  طفلهــم  أمــر  فيرتكــون  والتعلميــة، 

تدين املستوى التعليمي والثقايف و الفكري لقسم كبري من األهل .  •  

عدم إحاطة األهل بالوجهة الصحيحة للعملية الرتبوية .  •  

إنغامس األهل يف أعاملهم و اهتامماتهم الخاصة .  •  

ــب  ــم ترتي ــل، فيت ــن التواص ــن حس ــٍذ م ــّد حينئ ــال ب ــاون ف ــاً للتع ــل تجاوب ــدى االه ــا و إن أب أم

املناقشــة واألســئلة لتؤســس عالقــة ألفــة ومحبــة، بدايتهــا تعليقــات وّديــة، لكســب إيجابيتهــم يف 

التعاطــي ، فيتــم تقديــم نقــاط الطالــب القويــة ثــّم عــرض عينــات مــن عملــه لتحديــد األوجــه 

التــي تحتــاج إىل تحســني، مــع امتهــان مهــارات العالقــات اإلنســانية الطيبــة مــن مرونــة و حســن 

ــب  ــة  والغض ــن املجادل ــداً ع ــني، بعي ــة و ل ــة بحكم ــم النصيح ــاعر و تقدي ــل مش ــتامع و تقب اس

وطــرح أســئلة مربكــة و نقــد متعــب .

مــن  جــرس  مــد  يف  فشــلها  متامــاً  نــدرك  فإننــا  مدارســنا،  واقــع  إىل  اآلن  عدنــا  إن  و  أمــا 
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التعاون مع األرسة لبناء الطفل الفكري . 

ــع   ــالت م ــة مقاب ــا بداي ــا ، أجرين ــد الطفــل يف مجتمعن ــز التفكــري عن ــع تعزي ــوف عــىل واق وللوق

عــدد مــن مديــرات املــدارس الرســمية، تناولنــا فيهــا العالقــة بــني األرسة واملدرســة، ظواهــر التعاون 

بــني االثنــني لرتبيــة طفــل معــزز فكريــاً و واقــع توفــر أنشــطة ومقــررات تدعــم تنميــة التفكــري 

ــادرة إىل إقــرار خطــة لدعــم التعــاون بــني األرسة و  ــة املب ــد الطالــب يف ظــل العوملــة وإمكاني عن

املدرســة ...

ــة  ــيدة نبيل ــرات الس ــدى املدي ــول إح ــة. تق ــذه العالق ــة ه ــرار بأهمي ــىل  اإلق ــامع ع ــكان اإلج  ف

ــل واٍع  ــق جي ــامم بخل ــة املطــاف لالهت ــة تهــدف يف نهاي هــورش : « إن كل االســرتاتيجيات الرتبوي

ــؤدي  ــت واملدرســة ت ــني البي ــة ب ــة املتوازن ــث إن العالق ــاة ، حي ــة الحي ــادر عــىل مواجه منظــم ق

ــوازن يف النمــو االنفعــايل و العقــيل و الصحــي  واالجتامعــي يف تقــدم الطــالب و تعاونهــم.»1 للت

ــوا  إال أن الواقــع مغايــر، تعلّــق الســيدة أســامء درويــش2 : «إن األهــل يف كثــري مــن الحــاالت تخلّ

عــن واجبهــم األســايس و هــو الرتبيــة» وتتابــع الســيدة أمينــة قصــص: «فهــم ال يدركــون أهميــة 

ــة  ــة املطــاف إىل مشــاركة خجول ــم» ...لنصــل يف نهاي ــاتها عــىل نفســية أطفاله ــة و انعكاس الرتبي

منهــم «يف متابعــة الوضــع الــدرايس والرتبــوي لولدهم...وتحــاول املدرســة مشــاركة األهــل يف عــدد 

مــن األعــامل (نشــاطات ال منهجيــة نــدوات  ومعــارض... وذلــك بغيــة اطــالع األهــل عــىل قــدرات 

أبنائهــم املختلفــة ...إال أن نســبة التجــاوب ال تتعــدى 10 %»3.

1 ـ لقاء مع السيدة نبيلة هورش مديرة مدرسة جربان خليل ، طرابلس لبنان ، بتاريخ شباط 2015

2 ـ لقاء مع السيدة أسامء درويش مديرة مدرسة أيب سمراء األوىل ، طرابلس .

3 ـ لقاء مع السيدة نهى األحدب مديرة مدرسة عدنان درويش يف امليناء طرابلس .
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ــل يف  ــاون املتمث ــذا التع ــىل ه ــة ع ــرص املدرس ــىل ح ــرصي1 ع ــعاد امل ــيدة س ــد الس ــا تؤك بدوره

حضــور األهــل لنشــاطات الصفيــة عــدة مثــل اليــوم الصحــي ، نــدوة مــع طبيــب األســنان ، مــع 

انطالقــة لجمعيــة مكافحــة املخــدرات و أنشــطة أخــرى تدخــل تحــت عنــوان مســاعدة الطالــب 

ــاة . عــىل مواجهــة الحي

هذا حال التعاون بشكل عام ، فام حال التعاون لتعزيز التفكري خاصة ؟؟

هي «محاوالت فردية ولكنها تصطدم بعقبات كثرية و غالباً ما يكون مصريها الفشل ... 

بالنســبة للمدرســة هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن األنشــطة الالصفيــة يقــوم بهــا التالميــذ (مشــاريع، 

ــة  ــاص إىل تنمي ــكل خ ــدف بش ــي ته ــردي أو جامع ــكل ف ــة ...) بش ــة بيئي ــة، ثقافي ــاث علمي أبح

التفكــري عنــد الطفــل2» .

تلــك كانــت مقتطفــات مــن ردود عــدد مــن املــدراء يف املــدارس الرســمية . وهــي تكــرس واقــع 

ــم  ــىل جهوده ــكورون ع ــدراء، مش ــل. فامل ــد الطف ــري عن ــز التفك ــا بتعزي ــامم مجتمعن ــة اهت ضآل

املبذولــة، ينّوهــون بأهميــة تنميــة التفكــري عنــد الطفــل دون الســري وفــق خطــة مرســومة يضعهــا 

ــة للوصــول إىل هــدف  ــررات والنشــاطات الرامي ــا املق ــم، توضــح فيه ــة و التعلي ــون بالرتبي املعني

ــة دراســية .  ــد كل مرحل محقــق يف التفكــري عــىل صعي

مــع  تبــدأ  الطفــل  عنــد  التفكــري  تعزيــز  و  لبنــاء  عــىل رصــد خطــة  العمــل  إذن وجــب 

1 ـ لقاء مع السيدة سعاد املرصي مديرة مدرسة الرتبية الحديثة ، طرابلس .

2 ـ لقاء مع السيدة نهى االحدب ، مرجع سابق .

أجريت هذه املقابالت مع ست مديرات يف املدارس الرسمية يف طرابلس بالتعاون مع رئيسة املنطقة التعليمية يف 

الشامل السيدة نهال حامايت  واملديرات هن السيدات : سعاد املرصي، نبيلة هورش، أسمى درويش، أمينة قصص ، 

نهى األحدب ، زينب جرب .

تجدر اإلشارة هنا إىل أن طالب املدارس الخاصة يف لبنان ميثلون أكرث من نصف طالب املدارس يف لبنان وهذا عىل 

مدار التاريخ.
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األرسة، تؤطرهــا املدرســة يف مناهجهــا و أدبياتهــا و يؤكدهــا التعــاون بــني االثنــني لنهــوض أرسع و 

أشــمل يف علمنــا و فكرنــا . 

تعزيز التفكري

ــى  ــة املرتبطــة بالوضــع التاريخــي والبن ــني املظاهــر اإليديولوجي ــز ب ــكان أن منيّ ــة مب ــن األهمي م

الكونيــة التــي تتحكــم بالعقــل والبحــث العلمــي. إن الثابــت لدينــا يف هــذا املجــال بنــاء املعرفــة 

والتحّصــن بالعلــم والتكنولوجيــا، وهنــا تتجــىل أهميــة تربيــة القاعــدة فكريــاً، ففــي تعزيــز الفكــر 

حصانــة قويــة1*، فهــو القــادر عــىل اســتيعاب املعلومــات يف فورتهــا، وعــىل ذلــك وجــب توجيــه 

العمــل يف الجهــد الرتبــوي نحــو تعلــم حــل املشــكالت، اتخــاذ القــرارات وتعلــم كســب املعلومــة يف 

ظــل املرونــة الذهنيــة وصــوالً إىل فكــٍر متّســٍم بــرؤى إبداعيــة تتجــاوز حــل املشــكالت إىل ابتــداع 

مشــكالت مبتكــرة.

ــة  ــن املعــريف، النقل ــد التكوي ــة عــىل صعي ــني صناعــة عــدة نقــالت نوعي إذن وجــب عــىل الرتبوي

األوىل يف التحــول مــن مرحلــة مــا قبــل العقالنيــة الشــائعة اليــوم يف العــامل العــريب حيــث يســود 

منــوذج التســلّط الفوقــي ومــا يســتتبعه مــن تصلّــب ذهنــي وضبابيــة ذهنيــة إىل املنهجيــة العلميــة 

مبــا تتّصــف بــه مــن دقــة وضبــط علمــي وتحليــل وتوليــف ونقــد وصــوالً اىل التعامــل العقــالين 

مــع الواقــع.

ــن  ــح م ــذي أصب ــالين إىل الفكر2ال ــر العق ــذا الفك ــن ه ــرك م ــل بالتح ــة فتتمث ــة الثاني ــا النقل أم

أولويــات التأهيــل لدخــول ســوق العمــل3 ، بــل أكــرث مــن ذلــك، هــو األســاس لــدرء التخبــط غــري 

ــاد. ــة األبع ــه عــىل كاف ــار اقتصــاد الســوق املهيمــن واســتيعاب تأثريات الواعــي يف تي

1 ـ *  تساءل ياسربز عن سبب ظهور االبتكارات يف أوروبا، فكان مام قاله: ”إن الغرب قد ارتقب فكرة عقالنية ال 

حدود لها“ (البحث العلمي يقوده روح النقد). 

2 ـ حجازي، مصطفى: (2001)، علم النفس والعوملة، رشكة املطبوعات، بريوت، ص29

3- يشكل إعطاء اإلبداع فرصة معقولة ، مسألة حياة أو موت ألي مجتمع. (أرنولد تويني). 
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لقــد حــان الوقــت لتشــغيل العقــل العلمــي الــذي يصالــح اإلنســان العــريب مــع الكونيــة الثقافيــة، 

فالثقافــة ينبغــي بســطها يف كافــة مياديــن الحيــاة... واالندمــاج، وليــس النــأي عــن الثقافــة العاملية، 

يؤمــن توعيــة ثقافيــة. فهــو يســّهل االرتقــاء بآليــات التأقلــم مع تحديــات العوملــة، إذ ليــس مبقدور 

ــا  ــة. فإم ــة عاملي ــل وتبعي ــش ب ــة وتهمي ــي يف عزل ــة وإال بق ــن بصــامت العومل ــأي ع ــرئ الن أي ام

التأقلــم اإليجــايب مــع العوملــة أو التأقلــم الســلبي وتهديداتــه التــي ال تحــىص...

الفــوز اليــوم ملــن يحظــى بعقــل منفتــح مــرن يقــوى عــىل إطــالق الطاقــات الفكريــة مــن عقالهــا. 

ــة  ــورة خفي ــدأت ث ــث «ب ــة حي ــاً يف التقــدم ، مســلكاً خاصــاً يف الرتبي ــد ســلكت أمــريكا، إمعان وق

يف أهــداف وطرائــق الرتبيــة يف اتجــاه الحــل اإلبداعــي للمشــكالت والتعبــري اإلبداعــي يف آٍن 

معــاً»1. وأدى ذلــك إىل نهضــة يف غايــات الرتبيــة، املناهــج وطرائــق وأدوات تقويــم النمــو الذهنــي 

والعاطفــي والتحصيــل الرتبــوي، مامرســات اإلدارة وأيضــاً عــىل صعيــد تصميــم املبــاين املدرســية.

وتعديــالت مامثلــة اتخذتهــا اليابــان وأوروبــا ليــس ملجــرد تــرف فكــري بــل كتوجــه عاجــل للّحــاق 

بالركــب العاملــي 2 .

إذن بقــي عــىل العــامل العــريب معــاودة الســري يف ركــب العوملــة بفكــر منطقــي اســتقرايئ بعيــد عــن 

التصلّــب الذهنــي وأحاديثــه، هــذا الجهــد الفكــري املعــريف مطلــوب اليــوم يف املدرســة وخارجهــا، 

إذن هــو مســؤولية األهــل واملدرســة معــاً، وإن كانــت الدولــة معنيــة يف الدرجــة األوىل.

1- Torrance, E. Paul and Goff, Cathy (1989). A quiet revolution. The journal of creative Behavior, 

23(2).

2 ـ حجازي، مصطفى: (2001)، علم النفس والعوملة، رشكة املطبوعات، بريوت، ص157
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1 ـ األرسة أساس الحياة الفكرية1

مل تكــن املتانــة الشــخصية أساســاً إلطــالق القــدرات والطاقــات اإلنتاجيــة، مثلــام هــي اليــوم مــع 

تقــدم العوملــة وانفتــاح فــرص العمــل ومتطلباتهــا ومــع ضغوطــات الحيــاة وإحباطاتهــا... فالعوملــة 

ال تقــوم عــىل قــوة االقتــدار املعــريف فحســب وإمنــا تســتلزم مســتوى مــن الحصانــة النفســية الــذي 

ال يتوقــف عنــد حــّد تحمــل األىس بــل يلبــس لبــاس التكيــف واملرونــة واملبــادرة والرياديـّـة متحليــاً 

بفكــر متبــّرص يستكشــف األخطــار غــري املحســوبة، يســتقرئ الوجــوه األخــرى ليحســن الوقــوف 

ضدهــا أو يعمــل عــىل تغيــري مســاراتها...

فحلبة الرصاع تتّسم مبنافسة قوية، والفائز هو من يستطيع التحكم يف مساره..

مــن هنــا يــأيت الرتكيــز عــىل أهميــة تعزيــز التفكــري وتكريــس الجهــود لــه، وهــي جهــود تبــدأ مــع 

الحمــل وســنوات الحيــاة األوىل، حيــث أثبتــت الدراســات الحديثــة مــدى أهميــة هــذه املرحلــة يف 

صقــل التفكــري عنــد اإلنســان، وتســتمر بعدهــا خــالل ســنوات الدراســة والعمــل وإن بجــدوى أقــل 

وأســاليب مختلفــة، تبعــاً لخصائــص كل مرحلــة حياتيــة.

ولتعزيــز البنــاء الفكــري عنــد الطفــل تتــآزر الجهــود بــني األرسة واملدرســة يف منــاخ متكامــل مــن 

ــني معــاً يف  ــة، مــام يشــّكل وحــدة تنســيق ترتســم يف خطــة جامعــة لعمــل االثن ــة الفكري الصّح

برنامــج متناغــم يف خطواتــه وأهدافــه ومراحلــه.

ــر بجعــل املجتمــع  ــد الطفــل جدي ــاج الفكــري عن ــز اإلنت ــاً لتعزي إن تعــاون األرسة واملدرســة مع

ــة  ــه املعرفي ــي بثورات ــاح العومل ــات االنفت ــن إيجابي ــتفادة م ــة االس ــه فرص ــأ ل ــاىف تتهي ــليامً مع س

والتكنولوجيــة...

1 ـ يأيت الطفل إىل املدرسة االبتدائية وقد أوشكت خالياه الدماغية عىل النضج واالكتامل. ويعزي العلامء ”نسبة 75 

% من حاالت التخلف البسيط إىل أسباب يف البيئة واألرسة“. (الجسامين، عبد العيل: (2003) القرآن وعلم النفس رقي 

عقل اإلنسان بالعلم واإلميان، الدار العربية، بريوت، ط 1، ، ص 65 - 66)
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ــودي،  ــاع الوج ــن الدف ــور م ــني س ــألرسة تأم ــتقبلية ل ــة واملس ــف الراهن ــم الوظائ ــن أه ــّل م ولع

مــن العالقــة الوثيقــة مــع الوالديــن واألهــل عمومــاً ملــده بكفــاءة ذاتيــة لخــوض عاملــه الجديــد، 

فاإلحســاس بالوحدانيــة والتفــرّد ميثــل أحــد أكــرب أخطــار العوملــة التــي تعــرتض الشــباب. يقــول 

بريجــر1*: فلنعلــم أن أغلــب الشــباب الذيــن فــازوا بجوائــز Westinghouse كان لهــم أبــوان يعنيــان 

مبــا يقــوم بــه أوالدهــام حتــى لــو مل يفهامهــم متامــاً. فاهتــامم الوالديــن، وإن كان بســيطاً، يخفــف 

ــخاص  ــم األش ــم يه ــون أن عمله ــم يدرك ــون ويجعله ــا يعمل ــة عندم ــني بالعزل ــعور اليافع ــن ش م

العزيزيــن عليهــم . ويف هــذا تعزيــز للــذات والثقــة بهــا والوفــاق معهــا، وقبــول اآلخــر واالنفتــاح 

ــة يف الدرجــة  ــات األرسي ــدة العالق ــة هــي ولي ــا، فالطأمنين ــاح عــىل الدني ــه وصــوالً إىل االنفت علي

األوىل، لتــأيت املدرســة الحقــاً لتعزيزهــا وترســيخها.

ــة  ــى الرعاي ــّو األرسي، غن ــايف للج ــرثاء الثق ــل ال ــل مث ــري الطف ــزات لتفك ــك التعزي ــد ذل ــاىل بع وتت

والتفاعــل والتنشــيط الــذي يفتــح الشــهية عــىل التعلــم بالتفكــر ليمــيس التحصيــل الــدرايس نشــاطاً 

ــٌة  ــه لبن ــاً مكمــالً لجهــود البيــت، فالتفاعــل النفــيس واملعــريف واللغــوي بــني الطفــل وأرست تلقائي

ــة  ــات الفكري ــة لنجــاح العملي ــل عتب ــا ميث ــه. وهــذا م ــة لدي ــة والفكري ــدرات الذهني ــل الق لصق

ــة يف املجتمــع. ــة فاعل ــالل أدوار قيادي ــاً، وصــوالً إىل احت الرســمية يف املدرســة الحق

فــإذا تكامــل عمــل املدرســة مــع األرسة يف تعليــم الطفــل التفكــري تتابــع األرسة دورهــا يف تعليمــه 

كيــف يعمــل. إال أن األرسة يف هــذه األيــام نــأت عــن هــذا الــدور وباتــت تحــرص مهمتهــا يف الرتفيــه 

عــن الطفــل، ليبــدأ قصــور املــردود الفكــري يف البيــت.

بشــكل  الطفــل  تهــم  التــي  واملواضيــع  العــامل  أحــداث  ملناقشــة  ملحــة  إذن  الدعــوة 

منتظــم، وعــدم تركــه أســرياً للســلبية الفكريــة وتراخــي العقــل عــن العمــل إزاء أشــكال 

يف  األصالــة  أو  اللغــة  يف  الطالقــة  أو  التنظيــم  يف  الكفــاءة  تفتقــد  التــي  املعــارصة  الرتفيــه 
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األفــكار. فالفجــوة كبــرية بــني املردوديــن، والطفــل الــذي تســتهويه األنشــطة الســلبية يبــدو لــه 

ــه عــىل العمــل. ــه، فتذبــل عنــده قــدرة عقل العمــل املــدريس بغيضــاً ال يتفــق مــع إيقــاع حيات

2 ـ إرشادات أرسية لتعزيز التفكري

ــام يــيل  ــن، وفي ــج مفكري ــدء أرسة تنت ــز التفكــري يســتلزم يف الب إن تعــاون األرسة واملدرســة لتعزي

إرشــادات تربويــة يف هــذا املجــال:

مناقشــة الطفــل مســاء كل يــوم أعاملــه يف املدرســة، وإبــداء الرغبــة مبعرفــة مــا يفعلــه   •  

ــىل رضورة  ــوء ع ــاء الض ــك إلق ــه . ويف ذل ــة ل ــة املصاحب ــه واملتع ــىل أهميت ــد ع والتأكي

اســتمتاع اإلنســان بالعمــل الــذي يؤديــه ليبــدع فيــه، والرتكيــز عــىل ســؤال خــاص يدعــو 

ــوم؟». ــا الي ــي طرحته ــئلة الت ــي األس ــا ه ــة : «م ــم واملعرف ــش إىل العل للتعطّ

تعزيــز دور الطفــل واإلشــادة بــه عــرب إتاحــة الفــرص املتاحــة لعــرض إنجازاتــه، واملباهــاة   •  

بــه أمــام اآلخريــن بوجــوده، ففــي ذلــك تعزيــز لقدرتــه وإنتاجيتــه الذاتيــة ونــأي عــن 

الشــعور بالعجــز واألىس والخــزي مــن ضآلــة املــردود وعــدم القــدرة عــىل إرضــاء مــن 

ــه. حول

وعــىل ذلــك وجــب تقديــم املكافــأة من أجــل اإلنتاجيــة والقدرة عــىل العطــاء ال من أجل 

العالمــات. مــع التأكيــد عــىل تقديــر مســتوى مــردوده يف العمــل. وال مانــع مــن تقديــم 

الحوافــز يف هــذا املجــال، وإن كان األجــدى العمــل عــىل تحقيــق الرضــا الــذايت والكفــاءة، 

إال أنــه مــن النافــع أيضــاً أن يــدرك الطفــل أن العمــل الطيــب يثمــر مثــاراً طيبــة، وهــذا 

يــزرع لديــه األمــل يف النجــاح والتحكــم مبصــريه، فــإن اعتقــد أن بإمكانه النجاح فســيبذل 

قصــارى جهــده الفكــري، أمــا إن اعتقــد أنــه غبــي وأن مصــريه ال يســتطيع التحكــم بــه 



38

فسيستسلم للفشل وال ريب.

إغالق املذياع يف السيارة أثناء الرحالت والتنقالت، بهدف إزكاء لغة التحادث.  •  

إغــالق وســائل اإلعــالم والتواصــل لثــالث أو أربــع ســاعات يوميــاً مســاًء، ليتســنى للطفــل   •  

إنهــاء واجباتــه املدرســية، وإن مل يكــن لديــه واجباتــه بإمكانــه االســتمتاع بأعــامل عقليــة 

ــردي املــردود اإلنتاجــي. ــة يســهم يف ت أخــرى، فاســرتخاء العقــل لفــرتات طويل

التــزام الوالديــن بأعــامل العقــل أثنــاء دراســة الطفــل، إذ ال أحــد يعفــى مــن تنشــيط   •  

تفكــريه يف هــذه األثنــاء، وجميــل أن يــرى الطفــل والديــه منهمكــني يف نشــاطات مثمــرة 

ــاء. ــاج والعط ــتمتعني يف اإلنت ــه، مس ــت أو خارج ــل البي داخ

ــه  ــل قيام ــا الطف ــوم به ــي يق ــارب الت ــع التج ــن أمت ــرتكة: إن م ــاريع مش ــام مبش القي  •  

ــة  ــي فرص ــام، فه ــا بصحبته ــل م ــاز عم ــام، أو إنج ــه أو كليه ــد والدي ــع أح ــرشوع م مب

ــة، فضــالً عــن  ــه الذهني ــاء لقدرات ــاً ملنهــج فكــري منظــم، وإغن ــه منوذجــاً عملي إلعطائ

توثيــق العالقــة مــع أرستــه والشــعور باألمــان والحميميــة تجاههــا.

زيــارة الطفــل بانتظــام ملــكان عمــل والديــه ليشــاهد عــن كثــب إنتــاج والديــه وترجمــة   •  

املعرفــة عمليــاً عــىل أرض الواقــع، فيــدرك منوذجــاً لإلنتاجيــة املطلوبــة منــه.

ــادل  ــوار وتب ــول الح ــان أص ــة إلتق ــبات االجتامعي ــه يف املناس ــل لعائلت ــاركة الطف مش  •  

األفــكار.

بـــدور  وإســـهامه  املنـــزل،  يف  الدقيقـــة  األمـــور  بعـــض  يف  الطفـــل1  استشـــارة   •  

فهو  فاعلية  أكرث  البعيد  املدى  عىل  ولكنه  لألهل  تهديداً  أكرث  األوىل  للوهلة  يبدو  املسؤولية  تعليم  «إن  ـ   1

ولو  ذاته  بتأكيد  الطفل  ويشعر  مشرتك،  بشكل  القرار  اتخاذ  بعملية  ويرتقي  التحلييل  التفكري  تعزيز  عىل  يشجع 

ينبغي  فإنه  حقيقية  قوة  تحصل عىل  أن  أردت  إذا  املأثور:  القول  يتبعون  هنا  األهل  إن  يريد.  ما  يحصل عىل  مل 

والتعلم  األخطاء  ارتكاب  له  الفرصة  إتاحة  ون  د  املسؤولية  تعلم  الطفل  يستطيع  ال  منها.  جزءاً  تعطي  أن  عليك 

.[25 ص  ط1،  السعودية،  الرتيك،  دار  الكرامة،  مع  ألف:(1996)االنضباط  ومندلر  ريتشارد،  كريوين،  منها».[ 
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خــاص يقــوم بــه، وإعطــاؤه الحريــة يف التخطيــط1 لبعــض مهامــه ونشــاطاته األســبوعية    

وتنظيــم مكتــب ومكتبــة خاصــة بــه يف غرفــة نومــه.

إرشاك الطفــل يف نــواٍد وأعــامل تطوعيــة ال تزيــد عــن أربــع مــرات ليتســنى لــه تشــغيل   •  

عقلــه يف األيــام األخــرى بحريــة وتفنــن يف هواياتــه.

ــام األرسة برحــالت، بشــكل دوري، داخــل البلــد أو خارجــه بهــدف تثقيفــي بحيــث  قي  •  

بهــا. لتزويــد طفلهــا  الالزمــة  باملعلومــات  تتــزود 

ــر واالهتــامم للطفــل، مــع الحــرص عــىل دور الوالديــن كقــدوة  إظهــار الحــب والتقدي  •  

ــا الطفــل متعــة  ــة ليذيق ــري مــن التجــارب والخــربات الحياتي ــام الكث حســنة، يف جعبته

الشــعور باإلنجــاز والــرىض معــاً. فــال يفســدانه بوســائل التســلية املعطلــة للتفكــري وال 

يرهقانــه بواجبــات ثقيلــة ينــوء بهــا، فيزهــو بالقــدرة عــىل العمــل املنتــج... وينــأى عــن 

ــل. ــردوده الضئي ــن م ــل م ــاألىس أو الخج ــعور ب الش

3 ـ مدرسة لتعزيز التفكري

يف ظــل اقتصــاد عاملــي يتجــه نحــو كثافــة املعرفــة، ينبغــي التوجــه نحــو طــالب ميثلــون 

ــق  ــه وف ــل في ــوق العم ــكيل س ــادة تش ــم إع ــامل يت ــي ع ــة. فف ــع املعرف ــود مجتم ــر تق ــوة فك ق

الثــورة التقنيــة واملعرفيــة املتالحقــة، باتــت الشــهادة ال تعــادل وظيفــة وباتــت املــدارس 

مطالبــة بإنتــاج مفكريــن مبتكريــن لتقنيــات جديــدة لســوق العمــل، حيــث لوحــظ تزايــد 

1 ـ «إن األطفال املنحدرين من عائالت تتميز بالغطرسة والسيطرة الشديدة يف الرتبية يعانون من التعاسة وال يكون 

الثقة يف اآلخرين».( شابريو، لورانس:(2002م) كيف تنشئ طفالً  يتمتع بذكاء عاطفي، مكتبة  السهل عليهم  من 

جرير، الرياض، ط1، ، ص 40)
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الوظائــف واملهــن التــي ال تفصــل بينهــا حــدود واضحــة وإمنــا تقــوم عــىل معرفــة مســتمدة مــن 

مختلــف االختصاصــات، معرفــة عرضــة للتقــادم وســط بيئــة اقتصاديــة وتقنيــة رسيعــة.

فغــرس التفكــري الكفيــل بتأمــني القــدرة عــىل التعلــم هــو الــذي يضمــن تجديــد املعرفــة. وبالتــايل 

ــث يجــب أن تعكــس  ــة، حي ــع واملدرس ــني املجتم ــة ب ــة فاعل ــاء عالق ــسَّ إلرس ــت الحاجــة أم بات

هــذه األخــرية تطلعــات املجتمــع تجــاه التعليــم واالرتقــاء بتفكــري الطفــل وتقويــة روح املســؤولية 

واالنتــامء لديــه وتأمــني أساســيات الدميقراطيــة، القامئــة عــىل املشــاركة، عــرب توســيع أفــق الــدارس 

ومتكينــه مــن التفكــري بكافــة أبعــاده.

إن املســؤولية امللقــاة عــىل املدرســة ثقيلــة جــداً، والــكل يتجــه بأصابــع االتهــام نحــو التعليــم إذ 

يلقــى عليــه تبعــات تراجــع اإلنتاجيــة وضيــاع األمــن وتخلــف القيــم وارتفــاع معــدالت البطالــة... 

بــل إن الــدول املســتعمرة والنظــم الحاكمــة تتعلـّـل يف فــرض ديكتاتوريتهــا بعــدم تعلــم الشــعوب 

مبــا يكفــي ملامرســة الدميقراطيــة وهــذا يشــري ضمنــاً إىل إميــان عميــق بقــوة املدرســة.

والواقــع يف الوطــن العــريب يكــرّس هــذا اإلميــان، إال أنــه يحظــى بفشــل ذريــع يف تحديــث التعليــم، 

ليقــف هــذا األخــري حجــر عــرثة يف تنميــط الرتبيــة الفكريــة ملواجهــة العوملــة، فهــي نتــاج مؤسســة 

تقليديــة متــارس نهجــاً تلقينيــاً تدعــم االســتبداد وأحاديــة الفكــر، هــي ال توفــر معرفــة متامســكة 

ــارات  ــامد امله ــا واعت ــي عليه ــغل الذهن ــة للش ــة قابل ــم معرفي ــكيل نظ ــن تش ــل م ــن الطف متك

العقليــة العليــا لبلورتهــا.

ــات،  ــن معلوم ــه م ــرض علي ــا يع ــي مل ــتذكار الغيب ــوى االس ــوم س ــل الي ــىل الطف ــى ع ــال يلق ف

ــل  ــن التعام ــزون ع ــا عاج ــنا، فأطفالن ــدث يف مدارس ــا يح ــذا م ــان، وه ــوم االمتح ــرتجاعها ي الس

النقــدي أو التحليــيل أو االنتقــاء التمحيــيص مــع املــادة املعروضــة أمامهــم وال يحســنون تجربتهــا 

ــم. ــة والعل ــاج املعرف ــا يف إنت ــاً وحده ــهم يوم ــظ مل تس ــارة الحف ــع، فمه ــىل أرض الواق ع
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ــة  ــري محصن ــة غ ــن جه ــي م ــة، فه ــة الفكري ــاً لإلنتاجي ــنا مرتع ــل مدارس ــهل جع ــن الس ــس م لي

بفلســفة تربويــة ممنهجــة تؤطرهــا الســلطة السياســية، تثّمــن تعزيــز التفكــري وتجعلــه يف مقدمــة 

ــم. ــات لــدى مخرجــات التعلي األولوي

وهــي مــن جهــة أخــرى غــري محصنــة ماديــاً، فإعــداد املناهــج الحديثــة والوســائل والطــرق التــي 

تتوافــق مــع االنفتــاح وتحســن التعامــل مــع العوملــة تحتــاج إىل أمــوال هائلــة تعجــز املؤسســات 

ــب املعلمــني بشــكل  ــة خاصــة لتدري ــة رصدهــا مبفردهــا... هــذا فضــالً عــن رصــد ميزاني الرتبوي

دوري وفــق أحــدث املناهــج والطــرق.

ويبقــى الحــّل األوحــد إذن يف اللجــوء إىل األرسة كداعــم للمدرســة يف صقــل الطفــل فكريــاً. فكيــف 

تســتطيع املدرســة واألرسة غــرس مهــارة التفكــري العليــا يف نفــس الطفــل؟

ــن خطــط  ــّد م ــه الب ــتثامره، فإن ــره ويخــرس اس ــد مث ــم أو يفق ــامم والدع ــوّىل االهت ــرس، ي كأي غ

ــرس. ــذا الغ ــار ه ــة إلمث ــا إدارة املدرس ــة تتعهده مدروس

وسنلقي هنا الضوء عىل بعض اآلليات التي ميكن انتهاجها لتعهد هذا الغرس:

اعتامد عقلية املشاريع أ-   

ق املدرســة لطفلهــا عقليــة املــرشوع بحيــث تربطــه مبــرشوع أكادميــي طويــل األمــد ينفــذ  تســوِّ

عــىل مــدى أشــهر بالتعــاون مــع والديــه، فالجهــود املشــرتكة التعاونيــة أســاس النجــاح يف الحيــاة، 

وهــو إذ ذاك يكــرِّس جهــده إلتقــان هــذا املــرشوع وفــق اهتامماتــه العقليــة وهواياتــه الشــخصية 

وبــإرشاف خــرباء مــن أرض الواقــع مــن خــارج املدرســة ميدونــه باملعلومــة الالزمــة ويرقبــون معــه 

تطــور العمــل.

ــا حــالوة  ــذوق فيه ــل يت ــكل طف ــة ل ــة فكري ــري مســاحة إنتاجي ــه توف ــري أول ــك كســب كب ويف ذل

التجربــة مبســاعدة األهــل والخــرباء املختصــني واملربــني حيــث يتباهــى بعــرض مــردوده األكادميــي، 

وبراعتــه كقائــد أو كمنتــج فاعــل يف املجتمــع...
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وثانيه اإلفادة من خربات الخرباء املحلية واستثامرها لصالح املدرسة وإفادة املجتمع.

ــة ذات مــردود فاعــل عــىل  ــة إيجابي ــة أكادميي ــة مــع األهــل يف إقامــة عالق ــز العالق ــه تعزي وثالث

االثنــني معــاً.

اعتامد الطرق الفاعلة ب-   

نعنــي بهــا طــرق التعلــم النشــط التــي تجعــل الطفــل دومــاً يف يقظــة فكريــة أي تفكــري مســتمر 

بعيــد عــن الخمــول والبــالدة، مثــل طــرق املجموعــات الصغــرية، العصــف الذهنــي، االســتقصاء، 

ــة  ــطاً يف العملي ــوراً نش ــل مح ــن الطف ــل م ــرق تجع ــن ط ــك م ــا إىل ذل ــوار، وم ــة والح املناقش

ــارة  ــع الحــوار وإث ــا اتخــذت طاب ــل ميكــن للمحــارضة أن تؤســس لفكــر راٍق إذا م ــة... ب التعليمي

ــر  ــا ونقدهــا، وتندث ــة تتطــّور مــع قدحه ــل، فاملعرف ــد والتحلي النشــاط الفكــري والتســاؤل والنق

ــامد الجــواب الواحــد األوحــد، إذن وجــب دراســة الوقــت  ــاء الحاجــة إىل الســؤال واعت مــع انتف

املخّصــص لتفكــري الطــالب و قياســه وفــق الغايــة املتمثلــة يف اإلنتاجيــة املتأنيــة ال وفــق اللهــاث 

ــة. ــارات التقليدي ــاج وإجــراء االختب ــاء املنه إلنه

إن اعتــامد هــذه الطــرق يــؤازر بوجــود األهــل ومشــاركتهم يف برنامــج مــدروس، ويف ذلــك الخــري 

الكثــري، مثــل:  * تعزيــز شــخصية الطفــل بوجــود والــده داعــامً لــه يف الصــف أو النشــاط.

* اإلفادة من خربة األهل يف املوضوع املطروح1* وتجربتهم املعاشة يف هذا املضامر.

* إفادة األهل من خربة املعلم يف التعاطي مع ولدهم تربوياً وأكادميياً.

1 ـ * يتم استدعاء األهل وفق برنامج مدروس يتناول تخّصص األهل وتوافقه مع املوضوع املطروح. 
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ج- اعتامد تقييم فّعال

ــة  ــدة املواكب ــم املعتم ــاليب التقيي ــل يف أس ــه تعدي ــة يقابل ــطة والفاعل ــرق النش ــامد الط إن اعت

للطــرق التقليديــة التــي تتفــق مــع صــّب املعلومــات صبــاً أمــام مســمع الطالــب دون التأكــد مــن 

دخولهــا إىل مطــارق الذاكــرة الطويلــة األمــد ال بــل إىل القصــرية األمــد منهــا.

فحفــظ املعلومــات يتطلــب تقييــامً بأســئلة مــن املســتويات األوىل مــن املعرفــة والتذكــر والفهــم يف 

أحســن الحــاالت، وينــدر اللجــوء إىل املســتويات العليــا مثــل التقويــم والرتكيــب.

فــال بــّد إذن مــن التنويــع يف التقييــم وجعلــه موافقــاً للتعلــم النشــط . كأن يفتــح للطفــل ملــف 

ــاٌع فهــم  ــه ب ــة خــالل الســنة، ولألهــل في ــه كامل ــف أعامل ــم تقييمــه عــىل أساســه، يضــم املل يت

يســهمون يف التقييــم بأســهم محــّددة1*. هــذا امللــف ينمــو مــع الســنني ويعكــس بوضــوح ســنوي 

إنتاجيتــه وجودتهــا.

إضافــة إىل تقاييــم أخــرى مثــل التقييــم الــذايت الــذي يقــوم بــه الطفــل يف املدرســة بــإرشاف املعلــم 

ويف املنــزل بــإرشاف الوالــدة أو الوالــد... تقييــم عرضــه لألنشــطة التــي يقــوم بهــا دعــامً للعمليــة 

التعلميــة الجاريــة...

د- اتّسام الربامج الدراسية بأنشطة كثيفة داعمة للمقّررات الدراسية

يتــّم اســتثامر هــذه األنشــطة يف قســم منهــا الســتضافة اآلبــاء للمشــاركة واإلفــادة مــن خرباتهــم 

واختصاصاتهــم ووظائفهــم والتفاعــل املســتمر معهــم عــىل أن يتــم تكريــم الذيــن يضعــون 

ــر. ــني آلخ ــن ح ــة م ــل خاص ــة يف محاف ــىل املدرس ــم ع بصامته

اســتخدام املعلــم أســاليب اتصــال متنوعــة مــع األهــل لتقديــم التقاريــر واملعلومــات واإلرشــادات 

الرتبويــة، عــرب الربيــد اإللكــرتوين أو موقــع املدرســة أو التلفــون أو دفــرت التواصــل أو عقــد اللقــاءات 

والورشات...

1 ـ * يف الجزء الخاص من املرشوع الذي يتشاركانه مع طفلهم. 
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ــة  ــاش العملي ــل إلنع ــد الطف ــري عن ــز التفك ــة لتعزي ــّكل عرضــاً لطروحــات داعم ــّدم ش ــا تق إن م

ــا اإلدارة  ــة تطرحه ــة ممنهج ــريتها يف خط ــل مس ــي تعرق ــق الت ــن العوائ ــا م ــة و تنقيته التعلمي

املدرســية بدعــم مــن األهــل لتتــالءم تربيــة الطفــل مــع متطلبــات عــرص العوملــة الــذي يعيشــه. 

ــا  ــم الطفــل التفكــري يف الصــف عــرب خطــوات محــددة يقــوم به ــة تختــص بتعلي والخطــوة التالي

ــة . ــة آمن ــة فكري ــم يف بيئ املعل
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املبحث الثاين : تعليم الطفل التفكري

 

أوالً ـ كيف يعمل الدماغ؟

ثانياً ـ تنمية التفكري يف الصف .

تأمني الدعم العاطفي و االنفعايل  .1  

تأمني الجو الدرايس املالئم للتفكري  .2  

ثالثًا ـ خطوات للتفكري الفّعال .

. إثارة التحدي   .1  

التخطيط   .2  

األنشطة الداعمة للتفكري .  .3  
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ــن  ــري ع ــىل التعب ــم ع ــدم قدرته ــات وع ــدارس والجامع ــا يف امل ــدى طالبن ــري ل ــرتدي الفك إزاء ال

أفكارهــم و رؤاهــم، وتحليــل املعلومــات املقدمــة إليهــم ونقدهــا، و إزاء الحاجــة امللّحــة لرتبيــة 

الجيــل عــىل مســتوى مــن الوعــي الفكــري واالهتــامم املتجــدد بالبحــث عــن وســائل و تقنيــات 

ــل التفكــري يف ظــل  ــم الطف ــة تعلي ــا هــي آلي ــايل: م ــور الســؤال الت ــل التفكــري، يتبل ــم الطف لتعلي

أبحــاث الدمــاغ املســتجدة، ومــن هــذا الســؤال، تتفــرع األســئلة األخــرى :

كيف يفكر الدماغ ؟  •  

ما هي السبل لتنمية التفكري يف الصف ؟  •  

ما هي خطوات التفكري الفّعال ؟  •  
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يــرتدد كثــرياً عــىل ألســنة العقــالء أن التعلــم أشــد مــن الســيف. ولكــن أي تعلــم هــذا ؟ هــل هــو 

كيفــام اتفــق؟ ويف أي صــورة ارتســم؟ 

«ال ميكــن للتعلــم أن يكــون أقــوى مــن الســيف إال إذا كان العقــل الــذي وراءه يعــرف جيــداً كيــف 

يســتخدم كل كلمــة مبهــارة شــديدة»1. إذن ال بــد أن يكــون هــذا التعلــم قامئــاً عــىل تفكــري مميّــز متقن 

غــري تقليــدي، فقــد اعتــاد طفــل هــذا العــرص اعتــامد التفكــري املرتكــز عــىل تذكــر املعلومــات التــي تــم 

تخزينهــا يف الذاكــرة. ليصبــح هــذا النــوع مــن التفكــري، أي الحفــظ ، شــائعاً جــداً حتــى غلــب عــىل 

الربامــج املدرســية. حتــى أضحــى الطفــل «يقــيض حــوايل 22000 ســاعة مــن عمــره يف الدراســة مــن 

الصــف األول أســايس إىل الثالــث الثانوي،2مبعــدل ســاعتني يوميــاً،  وهــو مل يتعلــم بعــد التفكــري الســليم. 

علــامً أن الناظــر اليــوم إىل الســيل العــارم مــن املعلومــات وحفظهــا، يــدرك أن األمــر يتعــدى حــدود 

الفكــر التقليــدي ليصــل إىل تفكــري تأمــيل، تحليــيل، ناقــد، إبداعــي...

فــاألمر إذن يحتــاج إىل وقفــة نجــول فيهــا عــىل تــوزع القــوى املهيمنة عىل العــامل واملرتكــزة بداية 

ونهايــة عــىل ســالح التعلــم.  لنبــدأ مع الصــاروخ الرويس الذي ســبق رفاقــه إىل الفضــاء عام 1957 

لينقلــب الرئيــس األمــرييك إىل التعلــم يف بلــده ويصــدر القــرارات يف مراجعــة وتعديــل املناهــج 

التعليمية يف املدارس . يقول العامل األمرييك كارل الندروفر3 معلقاً: «املدرسة الروسية انترصت عىل 

1 ـ بوزان، توين: (2007)، قوة الذكاء الكالمي، السعودية، مكتبة جرير،ص2

2 ـ اإلمارة، أسعد(2005) . الحوار املتمدن . العدد 1167.

3 ـ غري أن األمر املثري للجدل هو أن غلبة صعوبة التفكري عىل الناس، ليس ألنهم ال يحسنون التفكري، فكل امرىء 

يخطىء، يصيب ويتعلم ويطور قدراته إن شاء، إال أن الناس ال يضعون التفكري ضمن اهتامماتهم عندما تواجههم 

مشكلة، فيضعونه جانباً يف أغلب الحاالت..
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املدرسة األمريكية.»1

 ويقــول الجــرنال اليابــاين عــن الــرصاع بــني اليابــان وروســيا «انتــرص املعلــم اليابــاين عندمــا هزمــت 

ــالده إىل هزميــة املدرســة  ــدوره، رّد ديغــول هزميــة ب ــع هــذا القــرن»2. وب ــان روســيا يف مطل الياب

الفرنســية أمــام املدرســة األملانيــة3. 

ــو  ــم ه ــة أن التعل ــد جازم ــي تؤك ــرية، وه ــياق كث ــذا الس ــخ يف ه ــوقها التاري ــي يس ــة الت واألمثل

األســاس يف ارتقــاء أيــة قــوة، وبالتــايل فــإن هــذا اإلرتقــاء غــري ســهل املنــال مــا دام اعتمــد التعلــم 

القائــم عــىل العقــل املنهجــي، العقــل الــذي يعــرف كيــف يفكــر وفيــام يفكــر4، ومــا التكنولوجيــا 

والتقــدم إال مثــرة هــذا العقــل املنهجــي .

ــة  ــباب التاريخي ــد األس ــل « أح ــاحقة، ولع ــات س ــم إىل انزالق ــودي بأم ــاً ي ــري جانب ــأي التفك إن ن

لســقوط الصناعــة اإلنجليزيــة يكمــن يف القالــب االستنســاخي الــذي انحــرصت فيــه هــذه الصناعة، 

حيــث كان الرتكيــز عــىل إنتــاج وإعــادة الســلع والخدمــات دون أن ينصــب جهــد عــىل التصميــامت 

واإلبتــكارات الجديــدة.»5

1 ـ دي بونو، دوارد:2001, تعليم التفكري، سوريا، دار الرضا،ص 13

2 ـ املرجع نفسه، ص 14

3 ـ املرجع نفسه، ص 13

4 ـ إن رس عبقرية املبدعني أنهم يعرفون كيف يفكرون وليس «فيام» يفكرون. (مصباح: 2010:20)

يف دراسة أجريت عىل الرباغيث قام أحد الباحثني بوضع عدد كبري من الرباغيث يف زجاجة كبرية وأحكم إغالقها وبعد 

ثالثة أيام رفع الغطاء عن فوهة الزجاجة، وظهر يشء مذهل هو أن الرباغيث مل تعد ترتفع يف طريانها فوق مستوى 

الزجاجة، حتى الصغار الذين ولدوا فيها تعلموا سلوك املجموعة، وصاروا يطريون مثلها وهكذا يرسم لنا املجتمع 

كثرياً من مالمح السلوك وعادات التفكري، ومن ثم فإن الطامح إىل أن يكون مفكراً حراً ومبدعاً يحتاج إىل أن يتحرر 

من عادات التفكري التي وجد نفسه مقيداً بها . (بكار:2010:175)

5 ـ فيرش، روبرت: (2009) تعليم األطفال أن يفكروا، ترجمة محمد منري، غزة، دار الكتاب الجامعي، ص 110
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إن هــذا الركــود الصناعــي كان دون أدىن شــك نتيجــة تعلــم تقليــدي تــاه عــن التفكــري التجديــدي 

ــالك  ــدم امت ــكلة ع ــف مش ــب التوظي ــد طل ــريكا عن ــني يف أم ــم الخريج ــه معظ ــل1. ويواج األصي

ــار  ــدد مس ــرة ته ــك ثغ ــذا ال ش ــد والعرشين،2وه ــرن الواح ــف يف الق ــة للتوظي ــارات املطلوب امله

ــريكا الحضــاري والعلمــي . أم

ــة بشــكل خــاص، ليســوا بأوفــر حظــاً، فهــم افتقــدوا  ــة واللبناني ــا العربي والخريجــون يف جامعاتن

أيضــاً هــذه املهــارات،  إذ أنهــم نتــاج تعلــم منهجــي بــاٍل بــدأ منــذ الســنة املدرســية األوىل وانتهــى 

مــع ســنة التخــرج مــن الجامعــة معتمــداً عــىل الســلبية دون إعــامل لفكــر بّنــاء متقــد.

يف ســؤال عن ســامت طالب الجامعة اليوم وقدرته عىل الكتابة والتعبري عن أفكاره والنقد والتحليل 

والتقويــم، اقتطفــت ردود بعــض األســاتذة الجامعيــني واملختصــني. تقــول د.ضــو3 : «يفتقــد طالبنــا 

للتفكــري النقــدي, إذ أن قلــة يعتمــده، يف حني مييل األكرثية إىل تكرار أمناط غريهم، حامية ألنفســهم. 

فحــري باملعلمــني تدريبهــم عــىل كيفيــة التفكري يف مختلــف املواقف ليحســنوا التعبري عــن آرائهم.» 

وتقــول د.ســيجري4: «مــن الواضــح أن الطــالب يف ســن التخــرج يقــرؤون للحفــظ الحــريف ملضمــون 

النــص، فــإن اســتطاعوا تلخيــص املفاهيــم الــواردة يف النــص فهــم يعجــزون عــن التعبــري الخــّالق 

عــن األفــكار بطريقــة تسلســلية ومنطقيــة.»

1 ـ يقول سقراط: «حياة بال تفكري غري جديرة بأن يحياها املرء». ويقول فيكتور هوجو:«ال ميكن للمرء أن يحصل عىل 

املعرفة إال عندما يتعلم كيف يفكر.»

2 ـ ديامون ، مريم (2005) العقل وأشجاره السحرية، القاهرة، دار الفكر العريب،ص306

3 ـ د.بدرية ضو، مختصة يف الرتبية الخاصة وأستاذة مساعدة يف كلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية.

L.I.U 4 ـ د.رميا سيجري، مختصة يف الرتبية النفسية وأستاذة محارضة يف كلية الرتبية يف جامعة الجنان وجامعة
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يعلــق د.هــاّمم1 بــدوره: «إن تعليــم الطفــل التفكــري مرتهــن بنظامنــا التعليمــي وفلســفتنا 

ــا  ــم. وهن ــا له ــومة نعّده ــن أدوار مرس ــك م ــن ذل ــب ع ــا يرتت ــا، وم ــة أوالدن ــرتاتجية يف تربي اإلس

تكمــن القضيــة األساســية. فدمــاغ الطفــل قابــل للتغــرّي تبعــاً لتجاربــه التعليميــة. إال أن املشــكلة 

ال تكمــن فقــط يف نظــام املناهــج، وإمنــا هــي يف ثقافــة املربــني التــي يقــع عليهــا عــبء تطويــر 

ــرياً يف  ــري تغي ــب أن نج ــذا يج ــالب، ل ــة الط ــاً يف عقلي ــرياً جذري ــري تغي ــية لتج ــج الدراس املناه

ثقافتنــا ككل» .

ــذ  ــل والنقــاش من ــة يف تشــكيل القــدرة عــىل التحلي وتركــز د.بيطار2عــىل دور التنشــئة اإلجتامعي

ــم  ــالب لديه ــة وط ــتعداد للمناقش ــداء أي اس ــكار دون إب ــني لألف ــدون متلق ــالب يب ــر، «فط الصغ

ــل». ــاش والتحلي ــدر عــىل النق ــت خــارج اإلطــار الجامعــي وهــم األق ــة تكون ــة ثقافي خلفي

ويؤكــد د.طنبور3عــىل الطابــع التلقينــي املهيمــن عــىل التعليــم يف مؤسســاتنا الرتبويــة عــىل الرغــم 

مــن وجــود بعــض اإلخرتاقــات مــن قبــل بعــض األســاتذة للتحــول نحــو التعليــم الحــواري بالتجربــة 

واملامرســة والنمــوذج الحــي. وهــذا مــا يعكــس نــدرة اإلبــداع يف مجتمعاتنــا التــي متثـّـل إنعكاســاً 

للنظــم التعليميــة الســائدة. مــاّم يؤثــر عــىل شــخصية الطلبــة الخريجــني واملتابعــني ويضعــف مــن 

قدراتهــم القياديــة والحواريــة ويعطـّـل لديهــم إىل حــد كبــري القــدرة عــىل اإلبتــكار واإلبــداع.

ــدى  ــني ال تتع ــا الخريج ــن طالبن ــدي م ــري النق ــن التفك ــن يحس ــبة م ــي4 أن نس ــد د.عوين ويعتق

L.I.U 1 ـ د.بّسام هاّمم، أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم اإلجتامعية والكيميائية يف جامعة

2 ـ د.سونيا بيطار مختصة يف علم اإلحصاء وأستاذة يف العلوم اإلجتامعية يف الجامعة اللبنانية.

3 ـ د.رامز طنبور أستاذ مشارك يف اإلدارة والعلوم السياسية يف كلية إدارة األعامل يف جامعة الجنان. 

4 ـ د. أحمد العويني أستاذ مشارك يف كلية الرتبية يف الجامعة اللبنانية األمريكية ، متخصص يف الرتبية الخاصة . 
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ــة و  ــد األدل ــتتة تفتق ــط، مش ــة الرتاب ــري محكم ــة، غ ــري منظم ــا غ ــم يف معظمه 15 %، فأفكاره

ــة . ــج املنطقي الحج

وتضيــف د.عطــوي1 بــأن عمليــة التعلــم يف مجتمعاتنــا ترتكــز عــىل التلقــي واكتســاب املعلومــات 

وتدوينهــا وتفتقــد إىل الوعــي النقــدي وأشــكال التحليــل والرتكيــب واإلســتنتاج. ولعــل ذلــك يعــود 

ألســلوب التلقــني املعتمــد الجامــع بــني البصــم والترشيــب indocrination بحيــث ال يبقــى مجــال 

ــا بصــورة تدعــم  ــة األشــياء وتقييمه ــب رؤي ــاد الطال ــك يعت ــب. وبذل للتســاؤل والبحــث والتجري

نزعــة االمتثــال، وتضعــف طاقــة اإلبــداع والتجديــد، التــي يجــري توجيههــا نحــو أشــكال مســبقة 

مــن التفكــري والتــرصف.

إن املتأمــل لهــذه الــردود يلحــظ إجــامع أصحابهــا عــىل افتقــاد معظــم طالبنــا القــدرة عــىل النقــد 

ــا  ــي نشــأوا عليه ــة الت ــك لألســاليب الرتبوي ــردون ذل ــري الحــر، وهــم ي ــة والتعب ــل والكتاب والتحلي

والتــي لعــب النظــام التعليمــي فيهــا الــدور الريــادي، عــىل يــد مربــني مل يســتطيعوا نــزع فتيلــة 

ــري  ــة واإلدارة غ ــوا أرسى املناهــج التقليدي ــم وقع ــا، فه ــا ســاهموا يف تثبيته ــل رمب ــه ب ــني عن التلق

ــة.... ــات التكنولوجي ــة والتحدي ــاء املالي ــة واألعب الواعي

إن هــذه الــردود تعطينــا ملحــة وجيــزة عــام يجــري عــىل الســاحة التعليميــة يف مجتمعنــا العــريب، 

ــا، ريثــام نســعى للتغيــري  ــا للبحــث عــىل أيــرس الطــرق للتغيــري القريــب يف عقــول طالبن وتدفعن

الجــذري عــىل مســتوى النظــام التعليمــي ككل. 

ــم  ــع الخصــب لتعلي ــة هــي املرت ــد األول يف هــذا املجــال، والطفول ــم هــو الرائ وال شــك أن املعل

التفكــري.

ــاف  ــى باكتش ــا يعن ــدر م ــات بق ــل املعلوم ــى بتحصي ــوم ال يعن ــة الي ــرق الحديث ــم بالط و التعل

ــتثامرها. ــالب واس ــول الط ــون عق مكن

ميكــن  والفعــل  والتعلــم  التفكــري  ”أن  العلــامء  أحــد  أكــد  ومثــري،  جديــد  اكتشــاف  ويف 

لدماغنــا  البنيــوي  الرتكيــب  بالتــايل  مشــّكلة  العمــل،  عــن  توقفهــا  أو  جيناتنــا  تشــغل  أن 

1 ـ د. لبنى عطوي أستاذ مساعد يف الجامعة اللبنانية متخصصة يف علم اإلجتامع . 
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وســلوكنا“.1 فــإن كان التعلــم هــو تغــرّي فيزيولوجــي يحــدث يف خاليــا الدمــاغ العصبيــة، فــام هــو 

التفكــري؟؟

تعريفــات عــدة وردت يف التفكــري، خالصتهــا أن التفكــري «مفهــوم معقــد يتألــف مــن ثالثــة عنــارص 

ــم  ــداً كالفه ــل تعقي ــكالت واألق ــل املش ــها ح ــىل رأس ــدة وع ــة املعق ــات املعرفي ــل يف العملي تتمث

ــتعدادات  ــر االس ــع توف ــوع م ــادة أو املوض ــوى امل ــة مبحت ــة خاص ــة إىل معرف ــق، باإلضاف والتطبي
ــة».2 ــل الشــخصية املختلف والعوام

هو يعني «استخراج اإلستنتاجات عىل أساس األسباب».3

إن التفكــري يــوازي أهميــة املــرء وحضارتــه4، فليــس املــرء يف النهايــة إال نتــاج تفكــريه يلتمــس فيــه 

نشــاط العقــل إلقــرار أمــر أو اتخــاذ موقــف مــا. فبالتفكري يســتبعد املــرء اإلفرتاضات العميقــة،  يتبلور 

لديــه تصــور آخــر للســبل البديلــة املمكــن ســلوكها. هــو يرشــد إىل توقــع بعض النتائــج الســلبية منها 

ــاً  ــه، ناصب ــور األهــم يف حيات ــع األم ــرء للتعاطــي م ــد امل ــه، يرش ــدام علي ــم اإلق ــا يت ــة مل أو اإليجابي

األهــداف دومــاً عــىل مــرأى منــه، ميــرساً لــه طرقــاً أكــرث فعاليــة إلنجازهــا. هــو يحــرر املــرء بامتيــاز 

مــن املهــارات اإلعتياديــة، ليلتــزم مبهــارات متجــددة يافعــة، تفســح املجــال أمامــه إلنجــازات أكــرث 

حريــة. والتأكيــد هنــا عــىل الرسعــة يف التفكــري إزاء رسعــة هــذا العــرص، فاألحــداث ترتاكــم، ولــنئ كان 

الدمــاغ بطيئــاً تثاقــل عــن اســتيعاب املعــارف الدقيقــة واملرتقبــة، فاألمــر إذن ال يقاس بإحــراز اإلجابة 

الصائبــة وحســب، وإمنــا بالوقــت املرهــون لهــذه اإلجابــة.

1 ـ دوديج، نورمان:(2009 )، الدماغ وكيف يطور بنيته وأداءه، بريوت، الدار العربية،ص13

2 ـ فيرش، روبرت:(2009)، مرجع سابق،ص 12

3 ـ ناسيتش، جريالد:2006، تطبيق التفكري الشامل دليل للتفكري النقدي عرب املناهج الدراسية عامن، األردن، الدار 

العربية للعلوم،ص38

4 ـ يقول توماس أديسون «لو عرف الناس كم عملت بجد يك أتقن فني فإن هذا لن يبدو رائعاً يف النهاية». فالحياة 

عىل الهامش أشبه بكهف مظلم تصعب الرؤية فيهن هواؤها الراكد يسمى فاسداً يصعب التنفس فيها، حدودها 

تغلق اإلنسان وسقوفها املنخفضة متنعه من اإلنتصاب بنحو كامل.(نيدو:2007:55)
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ال بــد يف هــذا املجــال مــن إلقــاء الضــوء عــىل جانــب مــن عمــل الدمــاغ ليتضــح لنــا مزيــد مــن 

الحقائــق عــن أهميــة التفكــري وال ســيام يف تلقــف العمليــة التعليميــة لــدى املــرء .

أوالً – كيف يعمل الدماغ؟؟

هــو عضــو مســتطيل يــزن حــوايل 1300 غــم، يحتــوي 100 بليــون خليــة عصبيــة ترتبــط ببعضهــا 

ــة يف  ــاغ اإلنســاين مرون ــا يعطــي الدم ــة، وهــذا م ــاف العصبي ــن األلي ــل م ــون مي مــن خــالل ملي

عمليــة التعلــم.1

ــدد  ــغ ع ــاغ، يبل ــا الدم ــن خالي ــاوز 10 % م ــي ال تتج ــات، وه ــري العصبون ــا التفك ــمى خالي تس

التفاعــالت الكيميائيــة التــي تحــدث يف الدمــاغ يف الثانيــة الواحــدة عــىل أقــل تقديــر 100 ألــف 

تفاعــل كيميــايئ كل ثانيــة، وعــىل ذلــك فــإن حجــم الشــبكة العصبيــة لإلتصــاالت فيــه يبلــغ 10800 

وهــو أكــرب مــن ذرات األرض (1080). ويقــدر العلــامء حجــم الشــبكة العصبيــة لإلتصــاالت داخــل 

الدمــاغ  بأنهــا تزيــد 1400 مــرة عــن حجــم شــبكة التلفونــات عــىل مســتوى العــامل2. 

ـــاغ  ـــط الدم ـــات وس ـــني العصبون ـــدث ب ـــة تح ـــال كهروكياموي ـــة اتص ـــو عملي ـــري ه ـــا كان التفك ومل

بهـــدف تبـــادل املعلومـــات حـــول شـــأن مـــا . فـــإن التعلـــم عمليـــة «تكويـــن ارتباطـــات بـــني 

مجموعـــة مـــن العصبونـــات وتكويـــن فجـــوات مجهريـــة ومســـتقبالت للباعثـــات الكيامويـــة 

ــاغ  ــإن الدمـ ــا فـ ــن يشء مـ ــات عـ ــل معلومـ ــم الطفـ ــإذا تعلـ ــة»3. فـ ــوط العصبونيـ ــىل الخيـ عـ

يكـــّون ارتباطـــات عـــن طبيعـــة ذلـــك الـــيشء، فـــإذا رأى الطفـــل هـــذا الـــيشء مجـــدداً 

فـــإن الدمـــاغ يســـتعيد هـــذه االرتباطـــات ليتعـــرف عليهـــا. وطبيعـــي أنـــه مـــع توســـع 

ــيس  ــوى، فيمـ ــه لتقـ ــات لديـ ــبكة االرتباطـ ــع شـ ــل، تتوسـ ــا الطفـ ــل عليهـ ــات الحاصـ املعلومـ

1 ـ دي بونو، ادوارد:(2007) تعليم التفكري، سوريا، دار الرضا، ص 23

2 ـ مصباح :(2010) طريقك إىل النبوغ والعبقرية . sama.com/vb، ص11

com.54.tafesh.www  3 ـ محمود طافش:(2013) كيف نجعل أطفالنا أكرث قدرة عىل التفكري
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الرتابــط بينهــا أيــرس مبعــاودة املشــاهدة.1 «حيــث تتكــون طبقــة دهنيــة تســمى املايلنــي تســمح 

لإلرشــادات الكهربائيــة باإلنتقــال عــرب املحــور الناقــل للرســائل بســهولة.»2 ويــأيت التفكري ليســتدعي 

ــون  ــات يف العصب ــايل إىل نبض ــة بالت ــول الطاق ــا ولتتح ــاغ لتحليله ــة يف الدم ــة كهربائي ــد طاق تولي

تســري إىل أن تســتقر يف وســط الدمــاغ. وتتواصــل العمليــة حتــى تخــزن هــذه الصــور واملعلومــات 

الجديــدة يف جــزء الدمــاغ املســمى قــرن آمــون، وبــذا يتــم التعلــم، وميــيل عــىل اإلنســان ســلوكه 

ليكــون نشــيطاً أو خامــالً. وننــّوه هنــا إىل أن الدمــاغ مييّــز بــني جديــد وقديــم ســبق تعلمــه، ففــي 

حــال هــذا األخــري تنفعــل مســارات الدمــاغ بســهولة ويــرس, فمســار االرتباطــات بــات معروفــاً.3

والجديــر ذكــره أن أكــرب نســبة منــو يف الدمــاغ تحــدث يف الفــرتة مــا بــني الــوالدة والبلــوغ. يف هــذه 

الفــرتة يكــون الدمــاغ البــرشي يف أتــم اســتعدادته للتعلــم. تســتمر مســتويات الطاقــة يف اإلرتفــاع 

ــاغ الراشــد، ويظــل هــذا  ــة ضعــف نشــاط دم ــاغ الطفــل يف ســن الثالث ــح نشــاط دم ــى يصب حت

التوهــج يف منــو خاليــا الدمــاغ حتــى ســن 9 - 10 ســنوات.4 

1 ـ ألول مرة يف التاريخ ميكن تصوير الدماغ ومتابعة تحليل املعلومات يف حالة كون صاحبه حياً، وأصبح باإلمكان 

ثانية أي 0,05 من  النووي يف كل 50 مل  الدماغ بواسطة جهاز املرتان املغناطييس  التقاط صور مقطعية ألنسجة 

الثانية، وتسمح هذه الرسعة بقياس تتابع التفكري خالل مساحة صغرية من الدماغ، وقد متكنت تكنولوجيا الحاسوب 

املنظورة من قياس الكهرباء املتولدة من الدماغ، األمر الذي يسمح بتتابع نشاط الدماغ أثناء حل املشكالت.(دي 

بونو: 2007:24)

2 ـ محمود طافش: 2013، كيف نجعل أطفالنا أكرث قدرة عىل التفكري

 www.tafesh.54.com 

تلقي  الطفل  عىل  يسهل  فهذا  منها،  بالقدمية  الجديدة  املعارف  ربط  عىل  الرتبويني  تأكيد  هذا  عىل  ويرتتب  ـ   3

املعلومات وحفظها بنسبة 50 % عام لو مل يتم ربطها.

4 ـ ديامون ، مريم:(2005)، العقل وأشجاره السحرية، القاهرة، دار الفكر العريب،ص53
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ــغ1. وتكــون أعضــاء الطفــل  ويف ســن الخامســة يكــون وزن الدمــاغ 90 % مــن وزن الدمــاغ البال

الحســية وعينــاه وأذنــه وحاســة اللمــس لديــه واملــذاق والشــم عاليــة النمــو والتطور،2مســتعدة 

لتلقــي املعــارف التــي متثــل نــواة التفكــري والتعلــم.

ولعــل ذلــك يفــرس رس رسعــة تقــدم األطفــال األصغــر ســناً بفضــل متاريــن الدماغ نســبة للراشــدين، 

«فعــدد اإلتصــاالت بــني العصبونــات أو املشــابك يف الدمــاغ غــري املكتمــل النمــو هــو أكــرث بخمســني 

باملئــة مــن ذاك يف الدماغ الراشــد»3.

ويقــوم BDNF خــالل هــذه الفــرتة الحرجــة بتشــغيل النــواة القاعديــة nucleus basalis، وهــو 

جــزء الدمــاغ الــذي يتيــح لنــا أن نركــز انتباهنــا ويبقيــه شــغاالً خــالل كامــل الفــرتة الحرجــة . إن 

النــواة القاعديــة ال تســاعدنا فقــط عــىل تركيــز اإلنتبــاه، بــل أيضــاً عــىل تذكــر مــا نحــن آخــذون 

ــة  ــواة القاعدي ــغيل الن ــاف تش ــة، بإيق ــات كافي ــه بكمي ــد إطالق ــوم BDNF عن ــاره . ويق باختب

ــداً تنشــط  ــك الحــني فصاع ــذ ذل ــوي4. ومن ــم العف ــن التعل ــزة م ــرتة الســحرية املتمي وإغــالق الف

النــواة فقــط إذا حــدث يشء مهــم مفاجــىء، أو إذا بذلنــا الجهــد لإلنتبــاه بدقــة. وهــذا يؤكــد لنــا 

أهميــة التعلــم يف مرحلــة الطفولــة ملــا تحمــل مــن ســهولة وانســياق يف تركيــز اإلنتبــاه عــىل املعارك 

وتذكرهــا بشــكل عفــوي طبيعــي، أمــا بعــد انقضــاء هــذه املرحلــة فيحتــاج الراشــد إىل بــذل الجهــد 

لالنتبــاه والرتكيــز وبالتــايل لحفــظ املعلومــة يف الذاكــرة الطويلــة األجــل .

وهــذا يعطــي الدليــل ســاطعاً عــىل أهميــة مرحلــة الطفولــة وخاصــة حتــى عمــر العــرش 

اعتامداً عىل  أو تسعة عقود   تناقصها ملدة مثانية  أو  الزيادة يف سمكها  أن تستمر يف  الدماغية  للقرشة  ـ ميكن   1

اإلستثارة العقلية أو املستمرة أو غيابها.(ديامون:2005:223)

2 ـ فيرش، روبرت:(2009)مرجع سابق ، 61

3 -  bevelier:2002:561

4 ـ املرجع نفسه، ص 41
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ــز التفكــري  ــة لتعزي ســنوات1، يف قابليتهــا للنمــو والتطــور الفكــري ورضورة اســتثامر هــذه املرحل

عنــد الطفــل. وبالتــايل  بــات تأمــني بيئــة لتعلــم التفكــري مــن األولويــات لكســب مهــارات جديــدة 

تشــق طرقــاً جديــدة يف الدمــاغ وتســهم يف عقــد ارتباطــات جديــدة. إن هــذه اإلرتباطــات وســط 

الخاليــا العصبيــة وتشــابكها وكثافتهــا هــو العامــل األكــرث تأثــرياً يف منــو التفكــري عنــد الطفــل، وهــذا 

مــا أكدتــه عمليــات ترشيــح الدمــاغ.2

وتســتوقفني هنــا قصــة عــامل أملــاين كان يعكــف عــىل دراســة عمــل العضــالت . فقــام بربــط قــدم 

ضفــدع إىل طاولــة املختــرب، بينــام تــرك القــدم األخــرى ســائبة دون قيــد، وملـّـا مل يــدرك الضفــدع 

أنــه ال ســبيل لتحريــر قدمــه املربوطــة، فقــد ظــل يجــذب الحبــل دومنــا فائــدة, فبــدأت القــدم 

املربوطــة يف تكويــن عضــالت كبــرية إضافيــة، فتســاءل العــامل عندئــذ، لـِـَم ال نســتخدم هــذا املبــدأ 

ــا  ــا وقدراتن ــب يف مهاراتن ــدأ التدري ــد مب ــرش؟3 بالفعــل مل ال نعتم ــر عضــالت الجســم الب يف تطوي

الدماغيــة؟ إن إهاملنــا لهــا يجعلهــا تنــأى جانبــاً فتشــقى ويشــقى التفكــري معهــا ليصبــح صلبــاً ال 

مرونــة وال إبــداع فيــه .

إن األمــر يســتأهل التوقــف عنــده وتناولــه بجانــب مــن األهميــة، ففــي كل دمــاغ تجــري 

ــاوز  ــد يتج ــر ق ــة فاألم ــارات العقلي ــب امله ــتبعد تدري ــإذا اس ــا، ف ــة له ــاب ال نهاي ــرب أعص ح

ســيتم  املهــارات  لتلــك  الدمــاغ  خريطــة  فقدانها،«فحيّــز  إىل  رمبــا   ، فقــط  نســيانها  حــد 

أن  يجــب  كــم  الطفــل  فســؤال  منهــا»4،  بــدالً  منارســها  التــي  املهــارات  بواســطة  متلكــه 

1 ـ تبدأ الفرتة الحرجة لتطور اللغة يف مرحلة الطفولة وتنتهي بني الثامين سنوات وسن البلوغ.وبعد أن تنتهي هذه 

الفرتة تكون قدرة الشخص عىل تعلم لغة ثانية، بدون لكنة، محدودة. والواقع أن اللغات الثانية املتعلمة بعد الفرتة 

الحرجة ال يتم معالجتها يف نفس الجزء من الدماغ الذي يعالج اللغة األم.(دوديج:66: 2009).

2ـ  إن وزن املخ وسمك القرشة املخية ليست هي العامل املحدد للذكاء والعبقرية، فقد كان وزن مخ اينشتاين حوايل 

1230 غرام غرام، بينام املعدل العادي ملخ الرجل البالغ 400 غرام.كام أن سمك القرشة املخية كان أقل من املعدل 

الطبيعي عند الرجال العاديني.(مصباح:2010:24).

3 ـ وات، سكوت:( 2009) كيف تضاعف ذكاءك، السعودية، مكتبة جرير، ط3،ص9

4 ـ دوديج، نورمان(2009 )، مرجع سابق،ص73
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ــذا  ــىل ه ــدرب ع ــدى الت ــن م ــؤال ع ــايل س ــو بالت ــا؟ ه ــوم إلتقانه ــات والعل ــىل الرياضي ــرن ع أمت

ــر. ــاط آخ ــد لنش ــة مل يفق ــه الدماغي ــز خريطت ــة أن حي ــه لضامن ــاط ومزاولت النش

ــاغ، ويف كل  ــة الدم ــىل خريط ــيطر ع ــي تس ــيئة فه ــادة س ــل بع ــوم الطف ــا يق ــل عندم ويف املقاب

مــرة نكررهــا نحكــم ســيطرتها أكــرث عــىل تلــك الخريطــة، ومينــع اســتعامل ذلــك الحيــز للعــادات 

ــم 1. ــاً أصعــب مــن التعل ــدة . لهــذا الســبب نجــد أن النســيان هــو غالب الجي

وهــذا يوضــح بشــكل جوهــري حساســية التعلــم يف الصغــر، ويؤكــد عــىل رضورة التعلــم الصحيــح 

وكســب العــادات العقليــة الســليمة يف هــذه املرحلــة الحرجــة لئــال تحصــل العــادات الســيئة منهــا 

ــا .  ــا أو القضــاء عليه ــذ انتزاعه ــه ويصعــب حينئ ــدى الدمــاغ فتتمكــن من ــزة تنافســية ل عــىل ميّ

إذن ال بــد مــن اســتثامر شــفافية مرحلــة الطفولــة هــذه والــدأب عــىل تعليــم الطفــل املهــارات 

الصحيــة للتفكــري. وإن كان خــرباء الرتبيــة مل يتفقــوا عــىل املهــارات الخاصــة بــكل مرحلــة دراســية، 

ــن  ــون م ــب «أن تك ــارة يج ــارة املخت ــها، إال أن امله ــدد لتدريس ــت املح ــا أو الوق ــاً لصعوبته تبع

املهــارات التــي تســتخدم كثــرياً يف مجموعــة مــن املهــارات الفكريــة يف عــدد كبــري مــن املواضيــع 

الدراســية»،2 وبالتــايل ينصــح بتعليمهــا كثــري مــن الرتبويــني املختصــني .

يف بدايــة هــذه املهــارات التــي يتلقاهــا الطفــل بيــرس وســهولة لتوافقهــا مــع آليــة دماغــه وحاجاته: 

التصنيــف، املالحظــة، التسلســل، املقارنــة، التنظيــم، تشــخيص الحقائــق, التنبــؤ واالفــرتاض، الوصول 

إىل االســتنتاجات  واتخــاذ القــرار .

إن الهــدف مــن تعليــم الطفــل مهــارات التفكــري توجيهــه إىل إحــداث روابــط بــني املفاهيــم إلدراك 

ــارة يف تقســيم خــربات  ــه مه ــة بالفهــم واإلدراك، فتتعــزز لدي ــن بني ــا وتكوي ــام بينه ــات في العالق

املســتقبل وتصنيفهــا3.

1 ـ دوديج، نورمان، املرجع السابق، ص74

2 ـ فوزي، مؤيد:( 2007) املرجع يف تدريس مهارات التفكري، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي، ط2،ص40.

3 ـ فيرش، روبرت: (2009) مرجع سابق ،ص 138
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إن قــدرة التصنيــف والتنظيــم حاجــة فطريــة عنــد الطفــل، فيهــا مييّــز األفــكار ويرتبهــا يف 

مجموعــات، ويعتمــد منــوه املفاهيمــي عــىل قدرته عــىل املقارنــة وتحديد أوجــه الشــبه واإلختالف، 

ليتعلــم بالتــايل ترتيــب أغراضــه وممتلكاتــه وألعابــه وفــق مجموعاتهــا الخاصــة بهــا مــع التعليــل 

والتحليــل، فالتصنيــف يحتــاج إعطــاء الطفــل الفرصــة العمليــة إللحــاق األشــياء بأصولهــا املختلفــة 

عــرب التوافــق عــىل ســامتها ومعايريهــا املختلفــة, فيضطــر الطفــل لتحليــل محتويــات الصنــدوق أو 

الســلة لرتتيبهــا وفــق معطياتهــا. وهــذا يتطلــب بالتــايل إتقــان مهــارة املالحظــة إلدراك املفاهيــم 

املطلوبــة.

ومــع منــو الطفــل يعمــد إلتقــان مهــارة التسلســل لحفــظ املعــارف وتلخيصهــا أو تنظيمهــا ليســتعد 

ــل  ــليمة. ولع ــتنتاجات س ــل إىل اس ــة ليص ــات املالمئ ــع الفرضي ــق ووض ــخيص الحقائ ــايل لتش بالت

هــذه األخــرية هــي لــب وجوهــر عمليــة التفكــري، ومــن ثــم يتمكــن يف النهايــة مــن اتخــاذ القــرار 

الســليم، الــذي شــّكل منعطفــاً أساســياً يف حيــاة الطفــل . 

وبعــد وإزاء مــا تقــدم مــن أهميــة تعليــم الطفــل التفكــري، تتوجــه اإلهتاممــات يف هــذه الدراســة 

إىل هــذا التعليــم يف محضنــه الثــاين وهــو الصــف، حيــث يتلقــى الطفــل دراســته األوىل ويرتــوي 

مــن خــربات املعلــم الفكريــة يف هــذا املجــال .

فاملعلــم هــو املؤثــر األول يف حيــاة الطفــل العلميــة، وبيــده تســميم الشــعوب1كلها فكريــاً إن أراد 

أو االرتقــاء بهــا نحــو التميّــز واإلبــداع .

وعــىل ذلــك وجــب التنبيــه لبنــاء التفكــري لــدى الطفــل يف الصــف، عــىل أن يكــون مبنيــاً عــىل أســس 

منهجيــة غابــت عنهــا شــوائب تقليديــة ألزمتــه املحدوديــة واالنغــالق لســنني مضــت.

ثانياً- تنمية التفكري يف الصف .

ــاغ  ــتقبال الدم ــة اس ــىل كيفي ــر ع ــاً يؤث ــامً خاص ــخصية تنظي ــكل ش ــس أن ل ــامء النف ــت عل أثب

للمعلومــات ومعالجتــه لهــا. فظهــر اهتــامم جديــد مبــا يــدور داخــل دمــاغ اإلنســان أثنــاء 

1 ـ قدمياً قيل:ال ميكن لشعب أن يرتقي أعىل من مستوى معلميه.
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استالمه للمعلومات.1

وانصــب اإلهتــامم عــىل دراســة شــخصية الطفــل وتأمــني حاجاتــه األساســية2 ليتمكــن مــن التعامــل 

بشــفافية مــع املعلومــات واملعــارف املهــداة إليــه .

ــه، وهــذا  ــه واهتاممات ــة إذن يف األســاس عــىل تفهــم منــو الطفــل وحاجات تقــوم الخــربات الرتبوي

ــط  ــري من ــني تغي ــىل الرتبوي ــامً ع ــكان حت ــات. ف ــراد وجامع ــار كأف ــار للصغ ــم الكب ــتدعي تفه يس

التفاعــل مــع الطــالب يف  الصــف، وفقــاً لحقائــق الدمــاغ املســتجدة. إذ ”مــن غــري املحتمــل تحقيق 
األهــداف الجديــدة إال إذا تــم تغيــري التصــورات وتنفيــذ تطبيقــات جديــدة مبنيــة عليهــا.“3

ولعــل أوىل حاجــات الطفــل األساســية الواجــب تأمينهــا لضــامن بيئــة يعــزز فيهــا التفكــري, تتمثــل 

يف توفــري الدعــم العاطفــي واالنفعــايل لــه، ثــم تهيئــة جــو درايس يتــواءم مــع تفكــري مميّــز فّعــال.

1-  تأمني الدعم العاطفي واإلنفعايل.

تقـــع املنظومـــة االنفعاليـــة يف الدمـــاغ4 يف الجهـــاز الغـــددي والجهـــاز املناعـــي, وينظـــر 

1 ـ اإلمارة ، أسعد : 2005 - 4 - 14 الحوار املتمدن، العدد 1167

2 ـ إن إفراغ املثانة والتخلص من الفضالت باستمرار يجعل الدم يصل إىل الدماغ خالياً من األمالح والشوائب فتزداد 

كفاءة، يف حني أن بقاء هذه السموم يف جسم اإلنسان يعيق عمل خاليا الدماغ, مام ينعكس سلباً عىل قدرتهم عىل 

(www.tafesh.54.com). التعلم والتفكري

3 ـ برويري، جونت: (2002)، مدارس من أجل التفكري علم تعلم يف الصف، دمشق ومنشورات وزارة الثقافة،ص430

4 ـ إن جذع الدماغ هو الجزء الذي يتحكم بوظائف أساسية، وهو األسبق إىل النشوء، وهو املسؤول عن النشاطات 

الحيوية كالتنفس والهضم. وفيام بعد نشأ دماغ الثدييات وهو الجزء الذي يسيطر عىل العاطفة، و القرشة الجديدة 

أو الدماغ املفكر آخر ما نشأ من الدماغ. وهذا الجزء هو الذي يتيح لنا املحاكمة والتقدير والقيام بالخيارات املنطقية.

وملا كان الدماغ املفكر هو آخر جزء فمن املنطقي أنه الجزء األكرث تطوراً.وهو بالتايل األفضل واألهم بني األجزاء التي 

سبقته إىل النشوء، فالدماغ البرشي هو نتيجة تضافر كل من املشاعر واملنطق.(جني:2006،مرجع سابق ، ص35)
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إليهــا باعتبارهــا جهــازاً بيوكيميائيــاً متكامــالً، وهــي تؤثــر تأثــرياً كبــرياً عــىل القــرارات املتخــذة مــن 

خــالل الشــحنات الوجدانيــة املرتبطــة باإلقــدام أو اإلحجــام1.

فالعاطفــة ذات تأثــري دال عــىل قــرارات اإلنســان ومواقفــه التعليميــة وهــي ذات فّعاليــة بالغــة يف 

حفــظ املعــارف واملعلومــات، وقــد اكتشــف العلــامء يف دراســات شــتى أن «املواصــالت العصبيــة 

ــة  ــة بالعاطف ــة الحســية املقرون ــا أن هــذه التجرب ــاغ تعلمه ــزاء الدم ــي أج ــالة إىل باق ترســل رس

معلومــة هامــة للحفــظ والعكــس صحيــح». وتؤكــد دراســات أخــرى يف الدمــاغ أن اللــوزة التــي 

هــي مركــز الذاكــرة اإلنفعاليــة هــي األكــرث ارتباطــا بالعواطــف، وهــذا يــدل عــىل تأثــري العواطــف 

عــىل طــرق التفكــري التــي تعالــج بهــا األمــور، فالحيــاة بــدون اللــوزة حيــاة مجــردة مــن أي معنــى 

مــن معــاين الشــخصية2 .

ــن  ــدف، م ــق ه ــعى لتحقي ــن يس ــان، فم ــري اإلنس ــىل تفك ــّيل ع ــري ج ــا تأث ــف له إذن فالعواط

ــون  ــري. أي أن يك ــيشء الكث ــه، ال ــي ل ــدف، إذا كان يعن ــذا اله ــول له ــّد يف الوص ــي أن يج الطبيع

ــة  ــاً راقي ــات3 تدعمــه للســري تجاهــه. فالنجــاح يف العــادة يتطلــب أهداف مفعــامً بعواطــف ورغب

ــاً . عاطفي

العواطــف  فقــد تطغــى  مــا،  نوعــاً  والعواطــف عالقــة غامضــة  التفكــري  بــني  العالقــة  إن 

يف  ولكــن  واألحــكام.  القــرارات  يف  ذلــك  ويتجــىل  عليــه.  فتشــّوش  التفكــري  عــىل  أحيانــاً 

املقابــل قــد توســع لــه اآلفــاق فيتجــىل لــه األمــر ويســتنري. ميكــن للتوتــر والخــوف4 أن 

الدمــاغ  وصــالت  لديــه  فتقلــل  صالحــه،  يف  الــذي  القــرار  مــن  للهــروب  الطفــل  يدعــوا 

1 ـ األعرس ، صفاء و الكفايف ،عالء الدين :2000 الذكاء الوجداين، القاهرة، دار قباء.

2 ـ دي بونو، ادوارد: (2007)، مرجع سابق.

3 ـ إن 98 % من الطالب املصنفني عىل أنهم فاشلون دراسياً ليس لديهم أية أهداف يطمحون لتحقيقها يف حياتهم.

(درباس:2005:47)

4 ـ إن الخوف والتوتر يعمالن عىل منع أسباب اإلشارات العصبية التي تنقل إىل جميع أجزاء الجسم مام يسبب 

خلالً يف التفاعالت الكيميائية يف الجسم وما يتبعه من خلل يف الصحة وضعف يف الرتكيز والنشاط الذهني، وخلل يف 

النشاط العقيل.(أبو الروس:2013:81)
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الطبيعيــة. وقــد يــأيت هــذا الخــوف يف محلــه ليحــذره مــن أخطــار حقيقيــة ...  فــام الــذي ميكــن أن 

يجــري إذا تــم االعتــامد عــىل العواطــف يف كل األحــوال وإىل أي حــد ميكــن اســتثامرها؟ 

يجــب بدايــة تأمــني مجتمــع درايس حــواري يســتمع للطفــل ويؤمــن لــه الدعــم العاطفــي الــالزم، 

ــاط ذايت  ــم ليــس مجــرد نقــل معرفــة وإمنــا  هــو مســؤولية واهتــامم بأفــراد لديهــم انضب فالتعل

يحملــون أفــكاراً واتجاهــات إيجابيــة، فمهمتــه إذن تتســع لتوفــري طــرق للتعبــري عــن العواطــف 

ــاة  ــر يف الحي ــوف والتوت ــب والخ ــاالت الغض ــع ح ــل م ــة يف التعام ــايل الحنك ــاالت وبالت واالنفع

ــة . اليومي

ــة  ــد أولوي ــة ويشــكل هــذا بالتأكي ــارات االنفعالي ــم امله ــة هــي الداعمــة األوىل لتنظي إذن فالرتبي

أساســية لتحقيــق إنجــاز أكادميــي مميّــز. فالعاطفــة هــي التــي تقــود الدافعيــة يف الدمــاغ، 

ــزة  ــة مميّ ــدارس فاعل ــون يف م ــني يحي ــان ح ــمة بالحرم ــات متس ــن بيئ ــون م ــالب املندرج والط

ــة  ــة الفّعال ــدرايس، فالبيئ ــم ال ــالل يومه ــزول cortisol خ ــتوى الكورتي ــاض يف مس ــون بانخف يحظ

ــايل  ــم انفعــايل مثمــر وبالت تصــل بالطــالب إىل مســتوى صحــي يف الكورتيــزول يقودهــم إىل تنظي

ــتحبة . ــة مس ــج تعليمي نتائ

فليــس تغيــري التفكــري هــو األســاس يف التمويــل العاطفــي واإلجتامعــي، بــل األســاس هــو التغــري 

الحاصــل ملــا يشــعر بــه الطالــب تجــاه نفســه والغــري والعــامل، توفري األمــان هــو الخطــوة الجوهرية 

األوىل لهــذه العمليــة .

ولعــل الطالــب الــذي نعــم يف محضنــه األرسي برتبيــة ســويّة آمنــة ليــس لديــه الحاجــة لنصــب 

جــدران وقايــة، فقــد حقــق ذروة األمــان: قبــوالً واســعاً، حبــاً غــري مقيّــد، اســتقالالً وانفتاحــاً عــىل 

الغــري وثقــة وتقديــراً للــذات... فيقبــل عــىل الحيــاة بعــني ملؤهــا الفــرح فهــو مــن محضــن ينضــح 

بالــدالل والرعايــة.

ــن  ــدأ م ــان يب ــدم األم ــعور بع ــل الش ــه. ولع ــم والدت ــذ كان يف رح ــدأ من ــذا يب ــل ه ــامل الطف ع

هنــا إن كانــت الوالــدة تعــاين تقلبــات نفســية جــراء فقدانهــا لألمــان والــدفء العاطفــي، 
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ثــم تبــدأ الســنون األوىل مــن الحيــاة لتعتمــد عــىل الحــب واالهتــامم لتنمــو مســاحات كبــرية مــن 

الدمــاغ . «فالعصبونــات يف القــرشة قبــل الجبهيــة التــي تســاعد عــىل تنظيــم العواطــف تتشــكل 

اتصاالتهــا يف الســنتني األوليــني مــن الحيــاة مبســاعدة مــن حولنــا، وخاصــة األم التــي تشــكل فعليــاً 

دمــاغ طفلهــا»1.

ــه  ــات وتجّنب ــع الخدم ــم م ــىل التأقل ــه ع ــريه وقدرت ــزز تفك ــه تع ــززة بنفس ــل املع ــة الطف إن ثق

اإلحبــاط والشــعور بالفشــل، لتتجــىل أمامــه األفــكار يافعــة، فضــالً عــن دعمــه يف إطــالق مصــدر 

ــل،  ــل، التخيّ ــف، التحلي ــر، التصني ــل التذك ــة منوعــة مث ــات عقلي ــه مــن عملي القــوة الكامــن لدي

ليبــدأ باملهــام الســهلة ويعالــج التحديــات شــيئاً فشــيئاً مكونــاً لديــه الحافــز للتفكــري والبحــث .

إن ســعي الطفــل لتحقيــق هويتــه وســط التحديــات القامئــة حافــز أول للنجــاح . فاإلعتــداد بالنفس 

ينــزع إىل اســتقاللية وتنســيق املســاعي مــع اآلخريــن . وقــد أثبتــت الدراســات أن «األطفــال يــرون 

ــة  ــرون قيم ــال ي ــلبيون ف ــا الس ــم . أم ــرح أفكاره ــن ط ــون ع ــني ال يتوان ــن فاعل ــهم مفكري أنفس

لتفكريهــم»2.

دعــم  عــىل  العمــل  الطفــل وجــب  لــدى  الــذات  باألمــان وصقــل  الشــعور  تعزيــز  بعــد 

الباحثــون  وجــد  فقــد  واملــرح،  الدعابــة  روح  عــرب  وذلــك  الصــف  يف  اإليجــايب  اإلنفعــال 

مــن  أجــزاء  تفعيــل  إىل  يــؤدي  الفــرح  عــن  الناجــم  الضحــك  إىل  االســتامع  مجــرد  أن 

1 ـ أظهرت دراسة جديدة أنه عندما فصلت الجراء عن أمهاتها لفرتات متتد من ثالث إىل 6 ساعات يومياً عىل مدى 

أسبوعني تجاهلت األمهات جراءها بعد فرتة وجيزة وأظهرت الجراء إطالقاً متزايداً لهرمونات اإلجهاد استمر يف مرحلة 

البلوغ . ميكن أن يكون للصدمة املبكرة تأثريات تستمر مدى الحياة...أما الجراء التي فصلت عن أمهاتها لفرتة وجيزة 

فقط خالل األسبوعني األوليني من الحياة، فقد اطلقت الصيحات املعتادة التي استقدمت أمهاتها حيث لعقتها أكرث 

املرحلة  الجيدة يف  األمومة  تلك هي قوة  التي مل تفصل عنها،  الجراء  أكرث من  أكرث, وحملتها  املعتاد ونظفتها  من 

الحرجة لإلرتباط، ألن الجراء حصلت عىل هذا االهتامم األمومي الحميم خالل الفرتة الحرجة لتطور أجهزة استجابة 

اإلجهاد ألدمغتها.(دوديج:2009:342) 

2 ـ  روبرت فيرش: (2009) مرجع سابق ص 263
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ــل  ــن تفعي ــدة، فضــالً ع ــة املعق ــات اإلجتامعي ــن إدارة املعلوم ــاغ هــي نفســها املســؤولة ع الدم

التواصــل بــني أجــزاء الدمــاغ املســؤولة عــن الرؤيــة مــع القســم املســؤول عــن التفكــري والذاكــرة... 

ومتثــل املــواد الفنيــة بدورهــا أدوات فنيــة1 يســتعملها الطفــل دومــاً للتعبــري عــن مشــاعره 

مثــل اللعــب، التلويــن، الصلصــال، املعجــون، الرســم، فهــي متثــل انطالقــة صحيحــة للكثــري مــن 

ــال2.... األطف

ــة، فقــد يصعــب عــىل الطفــل التعبــري عــن تفكــريه  فالرســم طريقــة رائعــة لجعــل األشــياء مرئي

كتابيــاً، لكــن بوســعه أن يحــاول دومــاً التعبــري عنــه برصيــاً بالرســم، كــام يســهل عليــه فهــم األشــياء 

املرئيــة أكــرث مــن املكتــوب، واإلنســان بــرصي بشــكل أســايس فأكــرث مــن نصــف القــدرات الدماغيــة 

مســؤولة عــن معالجــة املثــريات العصبيــة3 واللعــب بالدمــى، أدوات املنــزل، الرمــل و املــاء يشــجع 

الطفــل ويقــوده إىل انفعــاالت قويــة، فيســهل عليــه تفهــم مشــاعره تدريجيــاً .

ــد  ــة. وق ــا عاطفي ــن خاصــة لقضاي ــج األنشــطة أو عناوي ــة لربام ــة هادئ ــن املوســيقى أرضي  وتؤم

الحــظ العلــامء بعــد دراســات مكثّفــة «أن املوســيقى تبعــث يف العقــل نســبة تفكــري عاليــة جــداً 

واســتنتجوا أن الولــد الــذي يعــزف عــىل آلــة موســيقية تتوســع قدرتــه عــىل اســتيعاب الحســاب 

والعلــوم مــن  أي ولــد آخــر... وتؤثــر املوســيقى عــىل العقــل بطريقة مختلفــة، تطور العقــل وتحدد 

النظــر والســمع كــام تزيــد مــن حركــة التواصــل والرتكيــز والذاكــرة». وقــد أجريــت دراســة عــىل 

تأثــري ســامع املوســيقى عــىل مراكــز اإلنفعــال والغضــب والتوتــر ومراكــز الرضــا والبهجــة والــرسور، 

وكانــت النتيجــة أنــه كلــام توافــرت يف املوســيقى عنــارص ثالثــة كان تأثريهــا إيجابيــاً عــىل مراكــز 

والتخيل  املكاين  الذكاء  مهارات  مثل  الدماغ  من  األمين  النصف  مهارات  تتضمن  العلوم  كل  أن  ليوناردو  أدرك  ـ   1

واإليقاع واأللوان واألشكال، فلم يقل درس العلوم بل فن العلوم . (بوزان:2005،مرجع سابق،ص20)

2- May Kel.Henniger:2013, teaching roung children,usa,pearson,Ed p359

3 ـ فيرش، روبرت:2009، مرجع سابق، ص 99
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ــع  ــجام يف التوزي ــي melody واإلنس ــق اللحن ــم والنس ــاع Rhythm والتناغ ــي اإليق ــاغ وه الدم

Harmony.1باملوســيقى يجــرب الطفــل وميــارس أقــىص مــا لديــه مــن تخيّــالت ومبنتهــى الحريــة . 

ــان . ــراً يف بعــض األحي ــاً أو متوت ــة ســبب يف جعــل اإلنســان عدواني إال أن املوســيقى الصاخب

وللحركــة أيضــاً دور فاعــل يف تعزيــز التعلــم املنســجم مــع الدمــاغ. هــي تضفــي املتعــة وتضبــط 

ــن. إن  ــالب املتوتري ــن الط ــط ع ــف الضغ ــاط وتخفي ــادة النش ــهم يف إع ــة وتس ــة اإلنفعالي الحال

التخطيــط للحركــة يف تطبيــق املفاهيــم واملهــارات يــؤدي إىل اســتيقاظ أجــزاء إضافيــة مــن الدماغ2. 

فالدعــوة إذن لإلهتــامم باألنشــطة الحركيــة مــن أجــل التعلــم .

ــن  ــؤول ع ــاغ املس ــن الدم ــن م ــق األمي ــل الش ــز عم ــر وتعزي ــذا األم ــه له ــريب التنب ــدر بامل فيج

العواطــف واإلنفعــاالت واملشــاعر، حيــث تشــري التجــارب إىل رضروة إعــامل الدمــاغ يف شــقيه معــاً 

بنســب متوازنــة، فتعزيــز شــق دون آخــر يؤثــر عــىل جــودة العمليــات العقليــة، وهــذا يســتوجب 

بالتــايل إعــادة النظــر يف املناهــج املدرســية الحاليــة التــي متيــل بالكفــة إىل إعــامل الشــق األيــرس 

مــن الدمــاغ3.

 وهكــذا فــإن الرتبيــة اإلنفعاليــة  متثــل دعامــة أساســية يف رعايــة الطفــل، فهــي تؤمــن 

املنــاخ الصحــي للرتبيــة العقليــة وهــي تســتوجب مربيــاً واعيــاً ألهميتهــا، حريصــاً عــىل 

العواطــف  خــالل  مــن  والتدريــس  إيجابيــة  بطــرق  التواصــل  بالــذات،  الشــعور  تعزيــز 

sama.com/vb .1101 ـ مصباح: (2010) طريقك إىل النبوغ والعبقرية ص

sama.com/vb .2 ـ عبداللطيف أبو بكر: 2011 -4-5  تطبيق أبحاث الدماغ يف غرفة الصف

العلامء  أعظم  هم  غالباً  الفنانني  أعظم  أن  ستالحظ  واإلبداع  للعبقربة  العاملية  النامذج  أعظم  إىل  نظرت  إذا  ـ   3

والعكس صحيح. فقد كان لدى ليوناردو دافنش اتجاه علمي تجاه خلق بعض أجمل الفنون يف العامل. وقد قام الذين 

فازوا بجائزة نوبل بالجمع بني النظرية الفنية والعلمية، فقد استخدم العباقرة كال من النصفي األمين واأليرس من 

الدماغ .  (بوزان:2006:10)
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ــل  ــو الطف ــن من ــة ع ــة صلب ــتوجب خلفي ــايل يس ــذا بالت ــل. وه ــها الطف ــي يعيش ــاالت الت واإلنفع

ــخصيته . ــرصاً يف ش ــفافية وتب وش

ــاً.  ــداً ولكــن أجــدى نفع ــرث تعقي ــىس أك ــذي أم ــن دوره ال ــاً م ــة جــزءاً أولي وتشــكل هــذه املعرف

ــري . ــة للتفك ــة صفي ــني بيئ ــرب أال وهــو تأم ــايل واألك ــة العــبء الت ــب عــىل هــذه املعرف ويرتت

2 ـ تأمني الجو الدرايس املالئم للتفكري.

ــادة شــبكة اإلرتباطــات  ــن الدمــاغ مــن زي ــة « متّك ــة املدرســية اإليجابي تؤكــد الدراســات أن البيئ

ــاج  ــىل إنت ــاغ ع ــدرة الدم ــن ق ــل م ــلبي يقل ــدريس الس ــع امل ــبة 20 % وأن املجتم ــة بنس الدماغي

ــك» 1. ــبة 20 % كذل ــات بنس اإلرتباط

مــن هــذه الدراســات دراســة أجريــت يف جامعــة كاليفورنيا2تشــري إىل توفــر األســتيل كولــني، مــادة 

كيميائيــة دماغيــة أساســية للتعلــم، بنســبة أعــىل لــدى الجــرذان املدربــة عــىل معضــالت صعبــة 

ــد وزن  ــة تزي ــة غذي ــاة يف بيئ ــة عــىل معضــالت أبســط. إن الحي ــدى الجــرذان املدرب ــام هــو ل م

الدمــاغ بنســية 5 %، كــام تطــّور العصبونــات املدربــة أو املنبهــة فروعــاً أكــرث بنســبة 25 % وتزيــد 

حجمهــا وعــدد اإلتصــاالت لــكل عصبــون. إن هــذه التغــرّيات ميكــن أن تحــدث الحقــاً رغــم أنهــا ال 

تتطــور يف الحيوانــات األكــرب ســناً بنفــس رسعــة تطورهــا يف الحيوانــات األصغــر.3

com.54.tafesh.www  1 ـ محمود طافش: (2013) كيف نجعل أطفالنا أكرث قدرة عىل التفكري

2ـ  قام د.مارك روزنزويغ بدراسة الجرذان يف بيئات منبهة وغري منبهة، ووجد يف فحوص بعد الوفاة أن أدمغة الجرذان 

املنبهة اشتملت عىل عدد أكرب من الناقالت العصبية، وكانت أثقل وزناً ويصلها إمداد دم أفضل مقارنة بتلك من 

البيئات األقل تنبيهاً.( دوديج،نورمان:،2009مرجع سابق،ص49)

3 ـ املرجع نفسه ، ص57
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أمــا اإلنســان، فقــد أظهــرت األبحــاث : «أن التعليــم يزيــد عــدد الفــروع بــني العصبونــات. ويــؤدي 

ــادة  ــود إىل زي ــاّم يق ــرث، م ــا أك ــن بعضه ــات ع ــاد العصبون ــروع إىل إبع ــن الف ــد م ــدد املتزاي الع

ــا  ــري الســليمة إذا م ــادات التفك ــك الطــالب ع ــاً أن ميتل ــكان لزام ــاغ».1 ف يف حجــم وســامكة الدم

ــة  احتضنــت املدرســة والصــف الثقــة والــدفء وحــب املجازفــة، وذلــك عــرب اعتــامد طــرق فّعال

منّوعــة يف غرفــة صــف تؤمــن سلســلة مــن فــرص التعلــم التــي تضاعــف رغبــة الطالــب بالنجــاح .

وقــد أثبتــت الدراســات أن الفروقــات بــني الطــالب املبتدئــني واألقــل حظــاً ال ترجــع لنشــأة الطفــل، 

وإمنــا إىل أمــور عمليــة تلتــزم بهــا املدرســة دومــاً لتحفيــز األطفــال مهــام كانــت أعامرهم. فاملدرســة 

ــه بنفســه  ــايل تدعــم ثقت ــي بالت ــم، فه ــل الشــعور باإلنجــاز واإلســتمتاع بالتعل حــني تؤمــن للطف

واحرتامــه لذاتــه ليشــعر بالســعادة تدفعــه نحــو التفــوق والتميّــز.

وهــذا يتطلــب تبنــي املعلــم لخيــارات اإلتقــان يف الصــف، التعــاون، الخيــارات املنوعــة، املحتــوى 

ذي املعنــى الجــاد، املفعــم بالحركــة واملعــزز بالتفكــري التأمــيل2، وســط جــو خــال مــن التهديــد، 

ــد  ــف عن ــاة ومشــكالتها ال يتوق ــع الحي ــاغ، متفاعــل م ــة الدم ــع طبيع ــج متناســب م ــه منه يزيّن

الكتــاب وأوراق العمــل، فهــو منهــج تطبيقــي بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى حقيقــي 

للمامرســة عــىل أرض الواقــع .

ــه،  ــه بفاعليت ــام مبهام ــري القي ــن العس ــل م ــاً يجع ــاً مختلف ــني دماغ ــام ثالث ــريب أم ــوف امل إن وق

فــال بــد إذن مــن اعتــامد جــو درايس مميّــز يضمــن أعــامل الدمــاغ لحواســه كلهــا ليثــري 

ــا  ــق عندم ــك يتحق ــل ذل ــدى . ولع ــة امل ــرة الطويل ــط بالذاك ــا ترتب ــة وجعله ــة التعليمي العملي

يســتغرق الطالــب يف التفكــري عاكســاً الحالــة العقليــة املثاليــة للتعلــم، وســط جــو درايس 

1 ـ املرجع نفسه ، ص57

2 ـ إن القدرة عىل التفكري التأميل تخفف من حدة التوتر وغيابه يجعل التعلم سطحياً ال يرقى للذاكرة الطويلة 

األجل.
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يتفاعل فيه قلبه وعقله ورغبته معاً...

ــم  ــا يحــدث التعل ــه عندم ــاغ، إن ــة الدم ــش، الباحــث األول يف مجــال لدون ــكل ميززنيت يقــول ماي

ــة للدمــاغ ميكــن  ــة العقلي ــة الدمــاغ، فــإن اآللي ــة مــع القوانــني التــي تحكــم لدون بطريقــة متقن

ــف  ــاغ يكيّ ــات . إن الدم ــرث احتســاباً للمعلوم ــم بصــورة أدق وأرسع وأك ــم ونفه تحســينها لنتعل

نفســه باســتمرار. هــو أكــرث شــبهاً بكائــن حــي ميكنــه أن ينمــو ويغــرّي نفســه مــن خــالل التغذيــة 

ــن1 . املالمئــة والتمري

إن تأمــني جــو درايس صحــي ضــامن أكيــد لتنميــة التفكــري عنــد الطفــل، ويتوقــف ذلــك يف الدرجــة 

األوىل عــىل النقــاط التاليــة:

أ ـ سلوك املريب يف الصف:

يــدرك املــريب الواعــي أن شــخصيته غــري محايــدة، فتأثــريه طــاٍغ عــىل ردود فعــل الطــالب عــن وعــي 

ــوا  ــأن ليبن ــذا الش ــابقة يف ه ــم الس ــم، وخربته ــريب إزاءه ــلوك امل ــون س ــم يلتمس ــي، فه أو ال وع

عليهــا اســتجابتهم وســلوكهم الفكــري والتعليمــي. فاملــدرس إذن ملتــزم باتخــاذ خطــوات إيجابيــة 

لتشــكيل الخلفيــة الســليمة التــي يريــد أن يرســمها الطالــب عنــه.

عليــه أن يعــي أن األطفــال يحتاجــون إىل كــم هائــل مــن الخــربات يســتثمرونها للتفكــري يف 

ــوم : ــج مرس ــق منه ــري وف ــو يس ــايل فه ــدة، وبالت ــة الجدي ــم التعليمي عملياته

تحديــد الهــدف األســمى مــن التعليــم : هــو ال يريــد مــن طالبــه تلقــي املعلومــة وإمنــا     

ــا. ــول إليه ــة الوص معرف

إن الطــالب الذيــن يعتقــدون أن املعرفــة تنبثــق مــن رأس املــدرس لــن يتعلمــوا التفكــري، أو مبعنــى 

ــك تصــور كامــل عــن املعلومــة  ــج عــن ذل ــاغ لينت ــن يضطــروا إىل اللجــوء إىل شــقي الدم آخــر ل

بأســلوب يعمــق الفهــم .

1 ـ دوديج، نورمان: (2009)، مرجع سابق،ص61
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منذجــة التفكــري: يفشــل بعــض األطفــال يف مواجهــة املواقــف التعليميــة رغــم جهودهــم     

ــوع  ــم ال يدركــون أي ن ــة، فه ــدو غــري كافي ــا يب ــود عــىل م ــة، إال أن هــذه الجه املبذول

ــال  ــتني: «أن األطف ــني فورش ــيل روف ــس اإلرسائي ــامل النف ــرى ع ــه. ي ــد يطرقون ــن الجه م

قــد يكونــون معانــني مــن قصــور وخلــل معــريف. فلرمبــا مل تنــم لديهــم قــدرة معالجــة 

ــات».1   ــن معلوم ــه م ــا يتعلمون ــتخدام م ــم واس ــن وتنظي ــة يف تخزي ــات متمثل املعلوم

ميكــن للمــدرس أن يلعــب دور املنمــذج ملعالجــة املعلومــة املطروحــة، فيســتعرض عــىل 

ــاً تفكــريه الخــاص ومــا متّخــض  ــة، يقــّوم نقدي ــة التفكــري املطلوب ــه آلي مــرأى مــن طالب

ــود يف  ــذل املجه ــىل ب ــرة ع ــري واملثاب ــتطالع الفك ــب االس ــج ح ــج، يدم ــن نتائ ــه م عن

ــه للنظــر إىل  ــاً طالب ــاش داعي ــري النق ــم يف إعــامل الحجــة، ويث التفكــري وأســلوبه القدي

ــا هــي األوىل . ــة يف التفكــري هن ــة، فالقوام ــا أخــرى، ال يســتعجل اإلجاب ــن زواي ــة م القضي

يســتطيع املــريب تقديــم منــوذج يف الصــف عــىل كيفيــة القــراءة ووضــع الطــالب أمــام نصــوص غــري 

ــة  ــان اإلســرتاتيجيات التــي يســتخدمها لربــط األدل ــة تفســريها وتقييمهــا، بي ــان كيفي مألوفــة وبي

ــارات  ــة, يســتطيع املــريب تعليمهــم مه ــارة عــادات الطــالب الذهني ــص متامســك وبإث وصياغــة ن

التفكــري العليــا، وذلــك عــرب تخصيــص وقــت كاف للـــتأمل ومناقشــة األمــور الفكريــة التــي قامــوا 

بهــا أثنــاء تنفيذهــم للمهــارة، والرتكيــز عــىل مراجعــة اإلجــراءات واملعايــري التــي اســتخدموها2. 

ويف النهايــة ميكــن دفــع الطــالب إىل تشــخيص املجــاالت التعليميــة وغــري التعليميــة التــي 

التفكــري.  آفــاق جديــدة مــن  أمامهــم  لتتفتــح  املهــارة  باإلفــادة مــن هــذه  لهــم  تســمح 

1 ـ فيرش، روبرت:(2009) مرجع سابق ، ص 202

2 ـ يقول فيحو تسيك «إن ما يفعله الطفل بالتعاون مع اآلخرين سيفعله مبفرده.»(املرجع نفسه ص201)
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ــة  ــارات املحفوظ ــزة واإلختب ــة الجاه ــات املعلب ــوى املعلوم ــّدم س ــذي ال يق ــدرايس ال ــو ال إن الج

غــري مؤهــل لتعليــم الطفــل التفكــري والتفاعــل مــع املعرفــة املطروحــة. فــإذا بــه بعيــد كل البعــد 

عــن اســتثامر حقيقــي لهــذه املعرفــة، جاهــل لكنــه الحقائــق العلميــة، غــري جديــر بإنتــاج املعــاين 

الجديــدة واإلســتنتاجات الصائبــة، والــرؤى البعيــدة املــدى .

تقبــل الخطــأ: ال ميكــن للمــرء تعلــم مهــارة عــىل جانــب مــن األهميــة مــا مل يتخللــه زلــل     

أو خطــأ، بــل يتفــق خــرباء التفكــري بــأن اإلنســان يتعلــم مــن أخطائــه أكــرث مــام يتعلــم 

مــن نجاحــه.1

مــن هنــا كان اإلقــرار بهــذا املبــدأ حتميــاً، يلجــأ إليــه املــريب ليتقبــل الطالــب عنــد خطئــه، يقــف 

إىل جانبــه مقــراً بــأن املتعلــم دومــاً معــرض للوقــوع يف أخطــار جســيمة ولكــن العــربة يف التعلــم 

مــن هــذه األخطــاء، فــإذا بــه يركّــز عــىل األفــكار وليــس عــىل مــن يقرتحهــا غــري مبــاٍل بصحتهــا أو 

ببطالنهــا، فاألولويــة للرباهــني واألدلــة التــي تدعــم الفرضيــات واالســتنتاجات. يدعــم املــريب الطالب 

ــز التعــاون والنقــاش، يقســمهم إىل مجموعــات  دومــاً يف قراراتهــم مينحهــم الثقــة بالنفــس، يحّف

ــل مــن اآلالم التــي قــد يتعــرض لهــا عندمــا يخطئــون يف حــل بعــض املســائل، يتيــح  صغــرية، يقلّ

ــج  ــة النتائ ــل كاف ــد الحاجــة، يكافئهــم عــىل شــجاعتهم، يقب ــكايف للتفكــري، يتدخــل عن الوقــت ال

عــىل اختالفهــا ويحّفــز كافــة الجهــود املبذولــة .

ب ـ إعتامد املناقشات الصفية

ــداً  ــرث تعقي ــاكل أك ــة مش ــىل معالج ــوى ع ــايف، يق ــي ثق ــط إجتامع ــل يف وس ــش الطف ــني يعي ح

منــو  عــىل  تســاعد  فهــي  جوهــري2،  دور  ذلــك  يف  وللّغــة  مبفــرده.  وحيــداً  كان  لــو  مــام 

1 ـ ناسيتش، جريالد:(2006) تطبيق التفكري الشامل دليل للتفكري النقدي عرب املناهج الدراسية عامن، األردن، الدار 

العربية للعلوم،ص56

2 ـ يرى فجوتسيك أن «املفاهيم تكتسب أوالً بشكل خارجي عرب الحوار ثم تستدخل بعد ذلك لتصبح طرائق تفكري.

(فيرش:2009،مرجع سابق ص209)
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الهيــاكل العقليــة، إذ يســتحيل عــىل الطفــل أن يصيــغ مفهومــاً أو يتحــاور بــه ويناقشــه دون أن 

يكــون مألوفــاً لديــه يف ثقافتــه أو وســطه التعلمــي واإلجتامعــي .

ــرب  ــون ع ــك يك ــه، وذل ــراً يف طفولت ــون مفك ــر وجــب أن يك ــل مفك ــة جي ــدف تربي ــإذا كان اله ف

التفاعــل مــع رفاقــه الصغــار وأســاتذته الكبــار1، لتضيــق املســافة الشاســعة بــني املســتويات العلمية 

املتنوعــة، فالكبــار هــم الذيــن ينقلــون املعنــى واإلثــارة إىل حيــاة الطفــل عــرب تزويــده بحقائــق و 

معــاٍن مل يفقههــا عقلــه الصغــري أو تســتوعبها خربتــه املفتقــدة للرتابــط .

وذلــك يتــم عــرب غمســهم يف حلقــات نقــاش فكريــة تطــرح الحقائــق الجديــدة املثــرية.2 يتدرجــون 

بهــا إىل حلــول فّعالــة مــا كانــوا ليدركوهــا مبفردهــم ومبعــزل عــن هــذه العمليــة اإلجتامعيــة يف 

النقــاش وعــرض األدلــة والرباهــني. .مثــل هــذه الحلقــات تبعــث الحيــاة يف أحالمهــم وتعــزز لديهــم 

الرغبــة يف التعلــم. إن الحاجــة للتعبــري والتواصــل تولـّـد الحاجــة للتفكــري والتأمــل. إّن الــرأي وحــده 

ــارات قويــة تهيــىء  ــاء النقــاش بــل البــد مــن إســناده بالعلــل الالزمــة، وصقلــه بعب ال يفــي بإغن

لــه املعنــى الجــاد للوصــول إىل الصــواب واملنطــق يف النهايــة. وبــذا يتقــن األطفــال فــن التحــاور 

واإلنصــات, وتقبــل الغــري. «فــإذا مــا أدركــوا أنــه ليــس لكثــري مــن التســاؤالت الفلســفية إجابــات 

بعينهــا وأنــه ليــس هنــاك حــق أو باطــل، كانــوا أوســع صــدراً يف تحمــل آراء املخالفــني لهــم».3 

إن النقــاش ليــس حربــاً يشــنها املتحــاور عــىل رفاقــه، فهــو عندئــذ أشــبه بأســلوب عقيــم للمعرفــة، 

إذ مل يعــد الهــدف منــه إغنــاء املعرفــة، بــل بــات كل مــن املتحاوريــن يركــز عــىل كســب النقــاش 

والفــوز بــدالً مــن الفــوز مبعلومــات جديــدة...

1 ـ يرى فورشتني أنه «إن كانت جميع التفاعالت بني الكبار والصغار خربات تعلم لضاقت الهّوة الواسعة»(املرجع 

نفسه،ص206)

2 ـ يقول أحد املستشارين ناصحاً «بدالً من أن تثقل عىل أبنائك وتضجرهم أتركهم عطىش املزيد...»

3 ـ فيرش، روبرت:(2009) مرجع سابق ، ص 242
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ــال ليــس باألمــر الســهل، فإقنــاع الطفــل غــري يســري البتــة. ولعــل فّعاليــة هــذه  إن النقــاش الفّع

ــة  ــرب والدافعي ــه الص ــاركني في ــدى املش ــوار وزرع ل ــدرس يف إدارة الح ــاح امل ــط بنج ــة ترتب الجلس

ــه... ملتابعت

فاإلســتامع للغــري يســتوجب ضبــط النفــس، والطفــل بطبيعتــه ال يقــوى عــىل دوام اإلســتامع وإمنــا 

ــاً،  ــل نوع ــدرس أثق ــة امل ــل مهم ــكالم... وهــذا يجع ــاً أخــذ دوره يف ال ــى دوم ــة ويتمن ــّل برسع مي

تتطلــب توجيــه الطــالب ألدب التحــاور وأن عــىل الجميــع أن ينصتــوا لينصــت اآلخــرون لهــم، وهــو 

ــاً  ــة علمي ــة، وأن تكــون التعليقــات املطروحــة موزون ــة التعليمي ــه مــن العملي جــزء ال يســتهان ب

مســتندة إىل أدلــة وبراهــني، مــع االلتــزام بالجــرأة األدبيــة يف طــرح األفــكار دون مقاطعــة أو نقــد 

أو جــرح أفــكار اآلخريــن .

ــذا  ــع األول له ــو الصان ــريب ه ــالب، وامل ــامم الط ــط اهت ــدور وس ــد أن ت ــاش ال ب ــة النق إن جلس

ــع مجهــوده يف التفكــري فيــام ال أهميــة لــه يف حياتــه. ومــن  اإلهتــامم، وإال فــإن الطفــل لــن يضيّ

أكــرب أســباب الفشــل يف املدرســة «محاولــة الكثــري مــن املعلمــني للبقــاء محايديــن حيــال املــادة 

ــال» 1. ــا لألطف ــي يوصلونه الدراســية الت

وقــد يلجــأ املــريب أحيانــاً إىل مبــدأ التضــارب املعــريف حيــث يعــرض الطــالب إىل مشــاهدات مــن 

ــم  ــابقة، تدعوه ــم الس ــم أو خرباته ــع توقعاته ــة م ــا متعارض ــم لكونه ــاط،  تفاجئه ــالل النش خ

إلعــادة النظــر يف بنيتهــم املعرفيــة وطريقــة تفكريهــم للتكيّــف مــع األدلــة التجريبيــة الجديــدة 2 .

ــب،  ــد الطالـ ــي عنـ ــة الوعـ ــع درجـ ــريف يرفـ ــارب املعـ ــكالية التضـ ــل إشـ ــوق لحـ ــذا الشـ إن هـ

يجعلـــه يـــدرك معنـــى مـــا يقـــول ومـــا يعمـــل وملـــاذا يعمـــل بهـــذا األســـلوب وملـــاذا وكيـــف 

يفكـــر، فيتســـارع منـــو مهـــارات التفكـــري لديـــه. إن التفكـــري املطـــروح وســـط الجلســـة 

الجامعيـــة يضمـــن اســـتخدام مهـــارات التفكـــري املنّوعـــة مـــن تصنيـــف ونقـــد وتحليـــل 

1 ـ  فيرش، روبرت:(2009) مرجع سابق ، ص 206

2 ـ إبراهيم الحاريث :(1999) تعليم التفكري، الرياض، مدارس الرواد، ص 34
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واســتنتاج و... ويســتبعد اللجــوء إىل التفكــري التقليــدي الســائد الــذي مل يعــد قــادراً عــىل مواكبــة 

املتغــرّيات. فالتصنيــف وحــده مل يعــد كافيــاً للتعامــل مــع هــذا العــامل املتغــرّي، والتحليــل وحــده 

غــري قــادر عــىل حــل املشــكالت فهــو يحتــاج إىل التخطيــط. والنقــد لوحــده هــّدام للمعرفــة... فــال 

بــد إذن مــن اإلهتــامم باملهــارات معــاً لإلحاطــة بجوانــب التفكــري البّنــاءة املبدعــة .

ج ـ التدريب عىل حل املشكلة.

  foundation for thinking ــمى ب ــا يس ــي مل ــن الوع ــة م ــة صحي ــب وحرك ــن التدري ــل م بقلي

يغــرس املــريب عنــد الطفــل عزمــاً عــىل معالجــة املشــاكل،1 ليتخــذ عــىل أثرهــا القــرارات ويقــوم 

ــن  ــل أي موضــوع درايس إىل مشــكلة تبحــث ع ــن تحوي ــكار واآلراء. وميك ــات واألف ــد الفرضي بنق

حــل .

إن التفكــري يف حــل مشــكلة مــا يتطلــب اجتيــاز خطــوات أساســية ال نعرفهــا فهــي تــرتدد دومــاً يف 

كل عمــل صائــب.

الخطوة األوىل تتمثل يف تحديد املشكلة2.    

ــة  ــي النتيج ــا ه ــكلة وم ــذه املش ــل ه ــد ح ــاذا نري ــه أي مل ــل تحقيق ــا نأم ــد م تحدي    

التفكــري. هــدف  هــو  مــا  آخــر  ومبعنــى  املرتقبــة، 

ــذي  ــر ال ــا، األم ــاج إليه ــي نحت ــك الت ــا تل ــرة لدين ــا تشــري إىل املعلومــات املتواف مفردته    

بــاإلدراك. املرحلــة  هــذه  وترتبــط  والرباهــني،  الحقائــق  اســتعراض  يتطلــب 

1 ـ مييل األطفال إىل التعامل مع املشكالت بروح متسلق للجبال سئل يوماً عن رغبته يف تسلق جبل افرست فقال 

«ألنني أراه أساسيا» «. وقد يعتاد األطفال عىل معالجة املشكالت دون أن يدروا. أي علينا أال نقيم معابد للفرئان 

ملجرد أننا نرغب يف تطوير صناعتها إمنا ألننا نواجه مشكلة مع الفرئان .(فيرش:،2009مرجع سابق ،ص212)

2 ـ إن املشكلة تكمن يف تعرفك عىل املشكلة ال يف إيجاد حل لها.»(جي_كيه تشرتتون).
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عرض اإلحتامالت املمكنة والجد يف إبداع وفرة من الحلول املميّزة وذلك عرب:    

اعتامد التمييز بني ثنائية العام واملحدد، ومثال عىل ذلك:  •  

 ـ أريد قص هذه القطعة الخشبية باملنشار.

ـ أريد وسيلة لقص هذه القطعة الخشبية باملنشار.

ــاين فيحــوي  ــن ينجــز العمــل, أمــا العــرض الث ــه ل ــم تأمين فاملطلــب األول محــدد جــداً وإن مل يت

طرقــاً بديلــة تســمه باملرونــة.  والحــل دومــاً يســتلزم التفكــري بشــكل عــام ثــم االنتقــال إىل الخــاص 

والدقيــق عنــد التنفيــذ .

إعتــامد التخيّــل، وهــو ميثــل جــزءاً راســخاً مــن عمليــة التفكــري، فالواقــع ال يلبــي دومــاً   •  

تطلعاتنــا وإمنــا نحتــاج أحيانــاً إىل عــامل مــن الخيــال نســتعرض فيــه أفكارنــا ورؤانــا، وإن 

ــاً  ــؤرشات. فأحيان ــدي إىل بعــض الخواطــر وامل ــا نهت ــِد إىل نتيجــة محــددة إال أنن مل نهت

ميكــن افــرتاض أمــر بعيــد عــن املنطــق خــارج عــن نطــاق تجاربنــا وخرباتنــا، وهــذا مــا 

ــة. ــارات املتوازن ــذ الخي ــداع، فتطــرح حينئ ــه اإلب ــم ب يهت

ــم، وهــذا جوهــري يف  ــا يف إطارهــا املالئ ــاذج أي وضــع كل منه ــكار يف من ــف األف تصني  •  

التصنيــف. املــرء  إذا مل يحســن  يرتــّد ســلباً  قــد  أنــه  إال  التفكــري 

إعتامد اإلجابة األكرث اتزاناً.    

يتطلــب التفكــري املتــزن إعــادة ترتيــب مــا يعرفــه الطفــل ليتعــرف عــىل مــا ال يعــرف، 

وكثــري مــن األطفــال ال يحســنون اســتثامر قدراتهــم الذهنيــة فرتاهــم يتوقفــون عنــد أول 

فكــرة أو حــل يرتســم لديهــم تلقائيــاً. هــم يفتقــدون القــدرة عــىل التعمــق يف البحــث 

ونقــد بعــض املســلّامت، البحــث عــن هــذه اإلجابــة وســط املعطيــات املتوفــرة وتقــيص 

الحــل األســلم، اإلستشــارة يف هــذا املوضــع رضوريــة، للخــالص يف  التــي تعــود إىل  اآلثــار 

النهايــة إىل تدويــن ثالثــة أو أربعــة أجوبــة بديلــة يف جملــة أو اثنــني لــكل إجابــة . ويف 
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الختــام يتــم انتقــاء الحــل األكــرث منطقيــاً والســعي إىل تطبيقــه. وإذا مل يكتــب لــه النجــاح وجــب 

مراجعــة الخطــوات الســالفة بفكــر تحليــيل يقــظ .

د ـ تأمني البيئة الرثية.

أوىل أساســيات البيئــة الرثيــة الهــدوء والســكينة بعيــداً عــن الصخــب والغوغــاء والضجيــج التــي 

ــاً  مــن شــأنها تقليــل نســبة الــذكاء عنــد األطفــال عمومــا1ً. وقــد شــّكل هــذا العامــل خطــراً بيئي

جديــداً. «فالضجــة الخلفيــة املســتمرة مــن اآلالت التــي يطلــق عليهــا اســم الضجــة البيضــاء تتألــف 

مــن تــرددات عديــدة وهــي منبّهــة جــداً للقــرشة الســمعية».2 وقــد تــم تعريــض جــراء الجــرذان 

إىل نبضــات مــن الضجيــج األبيــض3 خــالل كامــل فرتتهــا الحرجــة ووجــدوا أن القــرشة الدماغيــة قــد 

دمــرت 4 ، فكانــت الصعوبــة الكــربى يف تركيــز انتباههــا، وهــذا صــدى تأثــري الضجيــج يف الدمــاغ 

النامــي .

بعــد تأمــني مســتلزمات البيئــة الصحيــة مــن هــدوء وشــمس ونقــاوة يف الهــواء ومعــدل 

لتســهيل  وتنظيمهــا  الدراســية  القاعــة  ترتيــب  إىل  الجهــود  تتوجــه  الحــرارة،  يف  متــوازن 

شــكل  عــىل  الكــرايس  تنظيــم  عــرب  لوجــه  وجهــاً  الطــالب  فيجلــس  التعليميــة،  العمليــة 

اإلســرتاحة.  لقضــاء  وأخــرى  املجموعــات  لتعلــم  أماكــن  تكــرّس  بحيــث  دائــري،  نصــف 

1 ـ أظهرت دراسات مقلقة أنه كلام عاش األطفال يف مكان أقرب للمطار الضاج يف فرانكفورت يف أملانيا، كان مستوى 

ذكائهم أقل. ويف دراسات أخرى مشابهة أجريت عىل أطفال مقيمني يف مساكن حكومية ترتفع فوق طريق «دان 

ريان» الرسيع يف شيكاغو تبني أنه كلام كان الطابق الذي يعيش فيه األطفال أقرب إىل الطريق الرسيع كان ذكاؤهم 

أقل.(دويدج:2009،مرجع سابق،ص25)

2 ـ دوديج، نورمان: (2009)، مرجع سابق،ص95

3 ـ الحظ األنرثولوجي إدموند كابنرت أن زيادة السمع إىل الحد األقىص سيقلل البرص إىل الحد األدىن، ولهذا يتم غالباً 

يف بعض الثقافات عصب عني الراقص عمداً ويتم أحياناً...سد املغني أذنيه عندما يغني...أما مرتاد الحفالت املوسيقية 

فيغمض عينيه.

4 ـ دوديج، نورمان: (2009)، مرجع سابق،ص96



77

ــع  ــي، م ــاغ اإلجتامع ــارة الدم ــي وإث ــم الجامع ــة لتســهيل التعل ــاوالت مســتديرة أو بيضاوي «الط

الحــرص عــىل تنــوع األماكــن فتســهل الحركــة التــي تدعــم تحريــك القــرشة الدماغيــة والحصــول 

عــىل كميــة كافيــة مــن األوكســجني، التحديــث املســتمر يف الفصــل الــدرايس مــن حيــث األلــوان، 

اإلضــاءة، العــروض، إحتــواء املمــرات والقاعــات عــىل شــعارات إلثــارة الدافعيــة وتقويــة اإلنتــامء 

ــات  ــة إذ كلــام كان مــدى املعطي للمجتمــع املــدريس , الحــرص عــىل اســتخدام الوســائل التعليمي

الحســية1 أكــرب زاد النشــاط الفيزيولوجــي وزاد منــوه وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل مزيــد مــن 

ــة األجــل.2» فــكل هــذا  ــادة احتــامل اإلحتفــاظ بذلــك التعلــم يف الذاكــرة الطويل التعلــم وإىل زي

مــن شــأنه إثــراء التفاعــل مــع البيئــة املدرســية التــي تدعــم بدورهــا منــو الدمــاغ.

ــون  ــر، الفن ــم الكمبيوت ــل تعل ــرية مث ــاطات املث ــية بالنش ــة املدرس ــراء البيئ ــن إث ــالً ع ــذا فض ه

املوســيقية، التشــكيلية والرياضيــة والرحــالت الهادفــة إىل املتاحــف والحدائــق واألماكــن الثقافيــة...  

فتفكــري الطفــل يتكيّــف مــع بيئــة املعــارف الجديــدة ليجعــل املعلــم منهــا تجربــة لتوســيع مــدارك 

طفلــه.

ثالثاً- خطوات التفكري الفّعال.

هــي بعــض خطــوات بســيطة اخرتتهــا لتكــون مبتنــاول كل مــرٍب ويف مقــدور كل مــن أخــذ عــىل 

عاتقــه تربيــة طفــل مفكــر ناجــح.

1 ـ ومن أجل قراءة قصوى يف املكتبة العامة يكتب عىل الالفتة «الرجاء إلتزام الصمت».

(carpenter:2002:32)

ميثل القسم األمين من الدماغ مركز الخيال وتعدد املهارات واإلبداع.وهو الذي يعطي الطفل نزواته أو يعطي اإلنسان 

الراشد اإلحساس  باملرح والسعادة، ويف هذا الجزء من الدماغ يقوم املوسيقي أو الشاعر بكتابة أغنية جديدة أو يلون 

الفنان لوحة جديدة.(هانسون:1996:234)

sama.com/vb .2 ـ عبداللطيف أبو بكر: 2011 -4-5  تطبيق أبحاث الدماغ يف غرفة الصف



78

1ـ إثارة التحدي:

ــة،  ــمية ودماغي ــالت جس ــاً لتفاع ــم وفق ــا املتعل ــة يطوره ــة دماغي ــذرة عصبي ــدي ب ــرب التح يعت

وتتطلــب هــذه البــذرة الرعايــة والتدريــب تحــت ضــوء مراقبــة وضبــط املعلــم الــذي يتمثــل دوره 

كــراع لــيك تنمــو هــذه البــذرة وفــق النهــج الســليم .(1)

هــذا يعنــي تعــرض الطفــل لتحــٍد مثــري مــواٍز لقدراتــه و إمكاناتــه، فــإن تغلّــب عليــه تعــززت لديــه 

القــدرة ملواجهــة تحــدٍّ آخــر أقــوى 2. وهــذا مــن شــأنه دعــم التفكــري عنــد الطفــل، فعــىل ســبيل املثــال 

إذا أراد الطفــل حــل مســألة مــا وواجهتــه صعوبــة، تتكــون يف هــذه اللحظــة مهــارات كهربائيــة جديدة 

تحمــل رســائل حــل املشــكلة. وهنــا ينمــو العقــل، فــإن افتقــدت هــذه الصعوبــة افتقــدت التحديــات 

الجديــدة وبقــي العقــل عــىل حالــه دون منــو3 ..

 وإذن وجــب عــىل املــريب إميانــه مبعتقــد ثابــت أو قناعــة رصينــة يــزود عنهــا. فالتفتــح الذهنــي 

يحمــل يف طيّاتــه تقبــل دليــل جديــد بإنصــاف وإمكانيــة تبديــل قناعاتــه لتوفــر الســبب املقنــع 

ــم هــذا األخــري . فيتخــذ القــرار املســتند إىل الدليــل ويقيّ

الحقيقــة  البحــث عــن  اســتثارة  املطروحــة يســهم يف  املعطيــات  بــكل  التســليم  إن عــدم 

عنــد الطفــل. وهــذا مــا يدفعــه لنشــاط فكري4دائــم يســاعده عــىل الشــعور بالتحكــم مبــا 

1 ـ قطامي، يوسف و املشاعلة،  مجدي سليامن. (2007) : املوهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ،   ديبونو للطباعة 

والنرش والتوزيع، عامن – االردن ، ص:92.

2 ـ أكدت الدراسات أنه عندما زاد الشعور بالكفاية، فإن األفراد الذين خضعوا لالختبار أطلقوا كمية أقل من مادة  

cathacholomine وهي استجابة الجسم الطبيعية للتوتر . 

3 ـ ديفيدسون، آالن:2004 ، كيف ينىشء اآلباء األكفاء أبناء عظاماً، السعودية، مكتبة جرير، ص 96

4 ـ تحدث مراحل النمو عادة يف الفرتة من ثالثة أشهر إىل عرشة أشهر ومن عامني إىل أربعة ومن ستة إىل مثانية ومن 

10 إىل 12 عاماً (يف البنات).  ومن 14 إىل 16 (يف األوالد). يف هذه األثناء تنمو شبكات عصبية جديدة وكذلك روابط 

لحائية، فعىل املريب حينئذ إثارة فضول الطالب وتزويده بتحديات جديدة. قد يفقد الطفل حامسه إذا أجربه أبواه 

عىل فهم معلومات خارج حدود إدراكه، أو يف جلسات تضجره وتتعبه، ورمبا يجعله هذا يتمرد عىل كل املعلومات 

الجديدة (ديفيديسون:2004:97). يحتاج الطفل ألن يشعر بالتلقائية والتعلم عىل قدر إمكانياته وضمن اهتامماته.
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حولــه وميــيس قــادراً عــىل تبديــل صورتــه لذاتــه مــن مســتقبل ســلبي للمعلومــة إىل مبــدع منتــج 

للمعلومــة. إن التبــرص بــذات الطفــل وإثارتــه للوعــي بذاتــه يضعــه عــىل أول طريــق التفكــري.

قــد تفــي الجــّدة بالغــرض فتكــون مثــرية للتحــدي، ولكــن ال بــد أن يحســن املــريب تحديــد درجتهــا 

لتحقــق اإلثــارة املطلوبــة، وإن اســتطاع أن يقــوم الطــالب بهــذه الجــّدة حصــل عــىل تحــٍد أفضــل .

والطفــل يف تحديــه هــذا ال يحتــاج إىل تفكــريه وحســب بــل إىل تفكــري غــريه. فاملفكــر يعــوزه أوالً 

فهمــه لذاتــه  ثــم لآلخريــن، واالنفتــاح عــىل الغــري أمــر مناســب للعقــل وإن كان ال يــأيت بالفطــرة 

أحيانــاً، بــل يحتــاج إىل االكتســاب فــرتى الطفــل أحيانــاً يحتــاج مــن يعلّمــه إمنــاء الفرديــة جانبــاً .

والتنويــه هنــا إىل أن فهــم الــذات مــؤرش دقيــق إىل تفهــم آراء النــاس ودليــل التفكــري الصائــب، 

ذلــك أن الطفــل حــني يســاعده املــريب عــىل تحليــل ذاتــه يســاعده عــىل التعبــري عــن حياتــه عــىل 

نحــو أعمــق ورؤيــة نفســه مــن زاويــة مغايــرة . إن دعــوة الطفــل لتقييــم فكــره وفعلــه خطــوة 

جــادة نحــو التبــرص والتفكــري. يقــول ”جــون ســتوارت ميــل“: «حــني يصــدر شــخص حكــامً ويكــون 

حكمــه جديــراً بالثقــة نقــول كيــف صــار هــذا؟ الجــواب ألن عقلــه ظــل متفتحــاً النتقــاد آرائــه 

وترصفاتــه، وألنــه دأب عــىل اإلصغــاء لــكل مــا يقــال ضــده، ألنــه أحــس أن الطريــق الوحيــدة التــي 

يصيــغ بهــا اإلنســان أســلوباً ملعرفــة كل يشء عــن مــادة مــا، هــي بســامع آراء النــاس املتنوعــة عــن 

هــذه املــادة، وبدراســة كل الزوايــا التــي ينظــر إليهــا منهــا»1.

1 ـ ناسيتش، جريالد: (2006)، تطبيق التفكري الشامل دليل للتفكري التقدي عرب املناهج الدراسية عامن، األردن، الدار 

العربية للعلوم،ص152
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1-   التخطيط:

يــيل خطــوة إثــارة التحــدي، تعليــم الطفــل فــن التخطيــط، وهــذا يتطلــب «الكثــري مــن التفكــري 

الحــديس والتطلــع إىل املســتقبل وتوقــع مــا قــد يواجهــه مــن مشــكالت إىل جانــب الحاجــة الكبــرية 

للمعلومــات... حاجــة إىل الكثــري مــن التفكــري التصــوري، إذ علينــا أن نتخيــل مــا ميكــن أن ينتــج 

عــن كل مــن العــروض املقرتحة.1وغالبــاً مــا يبــدأ التخطيــط بتعريــف املشــكلة، جمــع املعلومــات، 

ــه  ــات الحســية لدي ــق واإلنطباع ــرت الحقائ ــام توف ــربة وكل ــبيه بالعدســة املك ــل «ش ــل الطف فعق

زادت أفــكاره تعقيــداً... هــذه املعلومــات الجديــدة تعمــل عــىل تغيــري طبيعــة املشــكالت أو تفتــح 

طرقــاً جديــدة للبحــث واالســتقصاء»، لتجعــل التفكــري مرئيــاً 2.

وعــىل ذلــك فالطفــل يحتــاج إىل منهجيــة التفكــري عنــد رســم خطــة مــا، وعــادة مــا يقــيض الناجــح 

ــه  ــن بذات ــط، يؤم ــذي يخط ــل ال ــا. فالطف ــه يف تنفيذه ــام يقضي ــرب م ــاً أك ــه وقت ــداد خطت يف إع

ــاع القــرار فيهــا. وتدخلــه  وقدرتــه عــىل إنجــاز العمــل، هــو يديــر حياتــه ويجــد نفســه مــن صّن

هنــا رضورة، فهــو ميــّده بالحافــز ويســعفه باألفــكار ويعينــه عــىل تحديــد إطــار ذهنــي ألفــكاره 

الخاصــة، فــإن حــدث مــا يعوقــه، قــّدم لــه املــريب الخيــارات املطروحــة ضمــن نســخة مرنــة .

3 ـ األنشطة الداعمة للتفكري:

ــاً، هــذه الحــواس  ــة وإنتاج ــرث فعالي ــح أك ــة، يصب ــن حاس ــرث م ــاغالً أك ــري ش ــل التفك ــا يعم عندم

ــة. ــذه الدراس ــا يف ه ــرض لبعضه ــي، نتع ــف وال تخف ــتى تكش ــطة ش ــا أنش تحركه

إعــادة  أو  التفكــري  تتطلــب  فهــي  للتفكــري،  املحفــزة  باملثــريات  ثريــة  هــي  القصــص:  أ. 

النظــر يف عقــل املســتمع، جاعلــة املعلومــة يف تركيبــة ممتعــة وقالــب جــّذاب .  وتؤثــر 

1 ـ دي بونو، ادوارد: (2007) مرجع سابق،ص 81

2 ـ فيرش، روبرت: (2009) مرجع سابق ، ص 95
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كيفية قراءة الشخص عىل كيفية كتابته .

واملريب القدير يستثمر قّص القصة ضمن أطر خاصة:

يشجع األطفال عىل القراءة ليحرتموا األدب ويقدروه أكرث.  •  

يستخدم صوتاً مرسحياً أثناء القراءة وأسلوباً مفعامً بالحيوية يثري فيهم الفضول.  •  

يعيــد صياغــة بعــض األفــكار ليســاعد األطفــال عــىل اكتشــاف املعــاين الضمنيــة األكــرث   •  

ــة. دق

يطلب من األطفال كتابة قصة بهدف ما.  •  

يعمل عىل تنمية مهاراتهم التحليلية ويجربهم عىل التفكري بشكل تقدمي.  •  

يحــدد جلســات للقــراءة، فــرتة ملناقشــة مــا يثــريه األدب مــن متعــة وإثــارة وحــزن وغــري   •  

ذلــك مــن اإلنفعــاالت، يتبــادل معهــم أفضــل الفقــرات ويناقشــهم يف أســلوب الكتابــة 

وأهدافهــا، يف األفــكار واملفاهيــم الصعبــة1. 

ــا،  ــري عنه ــاعر والتعب ــع املش ــل م ــىل التعام ــال ع ــرف األطف ــة، تع ــا عاطفي ــري قضاي يث  •  

. املعقــدة  اإلنفعــاالت  فيتفهمــون 

إن القصــة املثــرية تلعــب دوراً ال مثيــل لــه، بهــا يــدرك الطفــل روعــة األدب، ويخطــو بهــا خطواتــه 

ــر  ــن الفك ــه م ــدود ل ــامل ال ح ــه إىل ع ــذي يوصل ــاح ال ــراءة املفت ــح الق ــري، لتصب األوىل يف التفك

والعلــم. وبتمثيــل القصــة والتحــاور بــني الشــخصيات يدخــل األطفــال عــامل اآلخريــن فيتقنــون فــن 

اإلقنــاع القائــم عــىل التفكــري واملنطــق، ويدخلــون عــامل الخيــال الــذي يعتمــده التفكــري يف تحــرره 

وإبداعه .

الخبـــري، يف  دور  دومـــاً  األســـتاذ  يلعـــب  أن  التعلـــم  يتطلـــب  ال  األســـئلة:  تشـــجيع  ب. 

الواقـــع يجـــب أن نتخيـــل أن العكـــس ســـيحدث، يشـــجع األســـاتذة الطـــالب عـــىل البحـــث 

عـــن أســـئلة ملناقشـــة الحلـــول لتبـــادل دور الخبـــري بـــني األســـاتذة والطـــالب ليصبـــح 

1 ـ ديفيدسون: (آالن:2004 )، مرجع سابق ،ص 101
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الطالب هو الخبري.1

 إذا مــا مــورس مبــدأ اإللحــاح عــىل األطفــال ليبــادروا إىل طــرح التســاؤالت ومواجهــة التحديــات 

ــامد منهــج التفكــري، ســتعزز  ــم وتقــيص املعلومــات واعت ــول ومعالجــة املفاهي ــب يف الحل والتنقي

ــة. ــة ومهاراتهــم الفكري لديهــم قدراتهــم العقلي

ولعــل الســؤال مــع الطالــب يبــدأ حــول املعلومــات التــي تلقاهــا، وهــو ال شــك «أســايس لتكويــن 

الروابــط الفيزيائيــة بــني معلومــات جديــدة وأخــرى مخزنــة يف الدمــاغ». 2 وهــو مطلــب أســايس 

لتفهــم املعلومــة والبحــث فيهــا تحليــالً ونقــداً.

ــدور يف مجــال  ــئلة ت ــزه، أس ــل وتحفي ــارة العق ــا إث ــئلة محوره ــئلة لتشــمل أس ــم تتواصــل األس ث

ــل . ــع الطف ــة عــن حســن التواصــل م ــه، وأســئلة دال اهتامم

إن هذا الطرح يستلزم من املعلم اتباع املنهج التايل مع الطفل:

عــدم دفــع الحقائــق دفعــة واحــدة بــل البــد مــن منحــه الوقــت الــالزم للتفكــري ليفكــر   •  

ــدم  ــواب وع ــة يف الج ــل إىل الرسع ــع بالطف ــري يدف ــري للتفك ــت القص ــري، فالوق يف التفك

ــاء  ــن عن ــل نفســه م ــي التفكــري مجــدداً إىل ملعــب األســتاذ، فيقي ــه، ورم إشــباعه حق

ــري. التفك

ــل  ــل ب ــد الطف ــؤ عن ــدى أول تلك ــا ل ــة وال يلفظه ــم اإلجاب ــث يف تقدي ــم إذن أن يرتي ــىل املعل ع

يشــجعه عــىل البحــث عــن اإلجابــة ليجعــل منــه عقــالً مفكــراً مســتقال، فالتدخــل املســتمر يخمــد 

اإلبــداع عنــد الطفــل ويبعــث لــه رســالة مفادهــا  ”تفكــريك خطــأ، ال تحــاول مجــدداً“.

1 - Cognitive Apprentice ship :marking thinking visible ,Reprinted with permission from the 

winter 1991 Issue with permission from the witter 1991 issue of the American educator, the 

quarterly journal of the American federation of teachers.

2 ـ أمين أبو الروس : ( 2013) كيف تجيد استخدام عقلك 

www.ibtesama.com/vb
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تجنــب العمــل عــىل وقايــة الطفــل مــن الفشــل، فتقبــل الخطــأ رضوري، وهــو أســلم   •  

طريــق للتعلــم والتفكــر مــا دام اإلهتــامم بنفــس الطفــل قامئــاً، ولعــل ذلــك يحــول دون 

ــة . ــة وجريئ ــى ثابت ــدم بخط ــن التق ــيته م خش

ــات  ــه، ومئ ــدود ل ــم ال ح ــل للتعل ــول الطف ــاً، ففض ــزة فكري ــة محف ــف بيئ ــل الص جع  •  

ــارف  ــن املع ــرياً جــداً م ــدراً كب ــّص ق ــة ” تســتطيع أن متت ــا الدماغي ــن الخالي ــني م املالي

الجديــدة“1. فعندمــا يطــرح املعلــم األســئلة يدعــو األطفــال ليشــاركوه فضولــه وشــكوكه 

ليكــون بذلــك منوذجــاً للعقــل املتســائل. مســتعيناً بــكل األســاليب والوســائل التــي تــرثي 

ــم. ــال وإدراكاته ــات األطف مالحظ

ــد  ــن اســتجابة ويول ــوح الطــرف يبحــث ع ــه مفت ــل ألن ــدح العق ــز عــىل ق ــا كان الســؤال يحف ملّ

ــل: ــئلة مث ــع منــط األس ــامم بتنوي ــن التســاؤالت، وجــب االهت ــداً م مزي

األســئلة التحليليــة التــي تســتهدف اإليضــاح والتحليــل والتفكــري يف التفكــري مثــال: «مــاذا   -  

تعنــى ب؟»

األســئلة الداعيــة للرتكيــز مثــل إعــادة صياغــة الســؤال لجــذب اإلنتبــاه لنقــاط مختــارة،   -  

وهــذه تفتــح املجــال ملزيــد مــن البحــث، مثــل «هــل تقــول؟ هــل تالحــظ؟..» واألســئلة 

ــرة ؟». ــم م ــدد، ك ــم ع ــات مثل:«ك ــد املقارن ــة لعق املفضي

األسئلة اإلستيضاحية الداعية إىل التأمل مثل: «كيف عرفت؟ ما هو دليلك؟» .  -  

وهي تدعو بدورها إىل البحث واإلستقصاء مثل «كيف نكتشف؟ ماذا إذا؟» 2

األســئلة النقديــة التــي تتنــاول الطــرق البديلــة لحــل املشــكلة املطروحــة، فهــي   -  

ــة  ــي الطريق ــا ه ــك؟ م ــد ذل ــل بع ــاذا حص ــل «م ــل مث ــري يف بدائ ــىل التفك ــث ع تح

املثــىل للبدايــة ؟». «تخيــل نفســك لــو كنــت شــخصاً معينــاً مــاذا ســتفعل ومــا 

1 ـ ديفيدسون، آالن:(2004) مرجع سابق ،ص 112

2 ـ فيرش، روبرت: (2009) مرجع سابق، ص100
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شــعورك حيــال ذلــك؟» إن لعبــة الســؤال هــذه تدعــو الطفــل للتخمــني والرتكيــز يف هــذا 

الشــخص وتعطــي معلومــات عنــه .

إن تعلــم الطفــل التفكــري يدخــل يف جــزء كبــري منــه يف تعليمــه طــرح األســئلة, وكثــري مــن األســئلة 

الفّعالــة التــي ال يســألها الطــالب مثــل «كيــف يتصــل مــا أدرســه يف هــذا املســاق بخــربيت الخاصــة؟ 

كيــف ميكننــي اســتخدام مــا أتعلمــه يف حيــايت الخاصــة؟ كيــف يتعلــق هــذا البحــث باملســاقات 

األخــرى؟...»

ج ـ اللعــب:  ملــا كان تفــرد اإلنســان متصــالً بإمكانياتــه اإلبداعيــة وبقدرتــه عــىل توليــد صــور وآراء 

وأفــكار أصيلــة، فــإن بدايتــه املبدعــة تبــدأ مــع تعزيــز نشــاطه يف اللعــب.1

فاللعــب يوفــر تعزيــز ظاهــرة منــو الطفــل، فاألربــاح الذهنيــة، اإلدراكيــة، العاطفيــة، اإلجتامعيــة، 

اللغويــة والصحيــة التــي تحققهــا الرتبيــة منــه تــربر وتدعــم اســتثامر اللعــب يف مرحلــة الطفولــة 

ــح الطفــل الفرصــة  ــه املعلومــات واملعــارف يكفــي من ــاره وتلقين ــدالً مــن إخب ــه . فب ــا ب وأحقيته

ــا يتســنى للطفــل  ــريه مــن معلومــات عــن محيطــه. عندم ــا يث للتفاعــل مــع الغــري واكتســاب م

اإلختيــار والحريــة يف التعاطــي يصبــح التعلــم ممتعــاً .

ويعتقــد علــامء الرتبيــة أن اللعــب وســيلة فّعالــة لتعلــم اللغــة، تنميــة املفاهيــم العقليــة2، بنــاء 

عالقــات اجتامعيــة وتفاهــم وتنميــة مهــارات فيزيائيــة3. هــو ينمــي الطفــل وســط رعايــة تربويــة 

مدروســة .

1 ـ دي بونو، ادوارد :(2007) مرجع سابق،ص 112

2 ـ تشجع اللعبة التالية عىل عمل روابط مفاهمية إبداعية بني األفكار، وميكن أن يشارك بها أي من الالعبني فيقوم 

مبقتضاها بالتفكري بيشء ويسأل اآلخرين «ترى فيَم كنت أفكر؟» ثم يقوم الباقون بتناوب األدوار يف تخمني اليشء 

الوقت  اليشء ثم ميهلون برهة من  لهم  يقال  الالعبني من تخميناتهم،  انتهاء جميع  الذي يجول يف خاطره، وبعد 

للتفكري برابطة بني اليشء وتخميناتهم، ومن يستطيع ربط تخمينه بالفكرة األصلية يفوز.  (فيرش:2009:106)

3- May Kel.Henniger:2013, teaching roung children,usa,pearson,Ed,- 
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دـ الفكاهــة : إن متعــة اإلبــداع ناجمــة عــن القيــام بعمــل فريــد مــن نوعــه، يقــوم بــه الطفــل 

مســتمتعاً بــه بــال إرشــاد أو توجيــه أو رقابــة.  فاملعلــم القديــر حريــص عــىل إضفــاء روح املتعــة 

والفكاهــة يف الصــف .

ــزة تعلــم الطفــل «أن هنــاك أكــرث مــن طريقــة ينظــر بهــا لألشــياء، بــل إن  فالدعابــة وســيلة مميّ

الدعابــة والتالعــب باأللفــاظ يتطلبــان تفكــرياً تجريديــاً يكــون مبثابــة تدريــب للعقــل».1

وبالدعابــة يعــّرب الطفــل عــن ذاتــه فهــي شــكل مــن أشــكال التفكــري اإلبداعــي تســهم يف تخمــني 

قدراتــه وذاكرتــه، وتطلــق صــوراً حيــة نابضــة لخيالــه . إن الطفــل يســتمتع بإعــادة رسد الطرفــة 

فينظمهــا يف عقلــه ويرويهــا بأقــىص مــا لديــه مــن سالســة ومهــارة لفظيــة. 2 فهــي أساســاً وليــدة 

الخيــال تقلــل الضغــط عــىل الذاكــرة وتنشــط العقــل وتشــجع األلغــاز بدورهــا عــىل التفكــري، فهــي 

تقــدح الذهــن بتحيــري عقلــه، وتعتمــد يف تأثريهــا عــىل عمــل روابــط غــري متوقعــة بــني األحــداث 

واألفــكار وهــي مــن الســامت الرئيســة للتفكــري الخــّالق. 3

وجديــر بالذكــر هنــا دور اإلســرتخاء يف تجديــد النشــاط الذهنــي والتغلــب عــىل األمل، «إذ ينبعــث مــن 

الدمــاغ قــوى خفية trilling أمكن تســجيلها بواســطة بعــض األجهزة، وإحــدى هذه القــوى (الذبذبات) 

وهــي ذبذبــة rhysm alpha تظهــر أحســن مــا تكون عندمــا تكون العيون مغلقة والجســم مســرتخياً... 

ــات (lactate) بالــدم وهــي الســبب املبــارش لإلجهــادات واإلنفعــاالت  حينئــذ تنخفــض نســبة الالكتي

ورضبــات القلــب العنيفة4.

1 ـ ديفيدسون، آالن: (2004 )، مرجع سابق، ص 133

2 ـ فيرش، روبرت: (2009) مرجع سابق ، ص 104

3 ـ املرجع نفسه ، ص 405

4 ـ إن اإلسرتخاء يعمل عىل تهدئة موجات ثيتا  التي تنبعث من تالميس و هو أحد أجزاء الجهاز العصبي املركزي 

ويكرث إنتاج هذه املوجات يف حاالت اإلحساس بخيبة األمل والخوف أو اإلحباط . .(أبو الروس:2013:80)
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ــن  ــل م ــد الطف ــري عن ــة التفك ــة تنمي ــت آلي ــي تناول ــة الت ــات الرسيع ــض الومض ــت بع ــك كان تل

تفهــم لحاجاتــه ودعمــه انفعاليــاً وعاطفيــاً، إىل توفــري البيئــة الدراســية املالمئــة للغنــى الفكــري، 

إىل تجديــد بعــض الخطــوات البســيطة والفّعالــة يف دعــم التفكــري مثــل إثــارة التحــدي والتخطيــط 

واألنشــطة الفعالــة، فقــد حاولــت اعتامدهــا وفــق األبحــاث العلميــة املســتجدة، وراعيــت فيهــا 

ــال مــن تنفيذهــا دون عنــاء منــه ومشــقة.  البســاطة واليــرس ليتمكــن املعلــم الفّع

وهــي وال شــك ســتجعل مــن العمليــة التعليميــة مشــّوقة لتنقلــب عكســاً عــىل ســلوك الطالــب يف 

الصــف وتــزول بالتــايل املشــاكل الســلوكية شــيئاً فشــيئاً، فالتعلــم مــع التشــويق واإلثــارة يجعــل 

الطفــل يف شــغف للعلــم ويبعــد عنــه شــبح الســأم وامللــل الــذي ميثــل املصــدر األول ملشاكســاته 

ورفضــه للتعلــم .

 لــنئ تعرضــت يف هــذا الفصــل لتعليــم التفكــري يف الصــف بخطــوات محــددة يف بيئــة فكريــة آمنــة 

ــيشء مــن التفصيــل يف نــواٍح محــددة  ، فإننــي ســأعرض هــذه األفــكار يف الفصــل الثــاين ولكــن ب

يف الصــف .
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الفصل الثاين : صف مميّز إلعداد املفكرين 

املبحث األول : أمناط التعلم بني الذكور و اإلناث

املبحث الثاين: صف آمن لتعزيز التفكري

املبحث الثالث : التهذيب و الدماغ 
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بعــد اســتعراضنا لخطــوات تعزيــز التفكــري يف الصــف ، يحســن بنــا التوقــف عنــد اإلدارة 

الصفيّة1الحاضنــة لــكل مــا مــن شــأنه دعــم هــذه الخطــوات ورفدهــا بتعزيــزات ترّســخ مســارها . 

ــات  ــاة الفروق ــى و مراع ــر واألنث ــي الذك ــم لدماغ ــة املعل ــزات يف دراس ــذه التعزي ــل أوىل ه تتمث

ــد  ــد الســلويك أو عــىل صعي ــاً ســواء عــىل الصعي ــاً وتربوي ــاً واســتثامرها تعليمي ــة بيولوجي الناجم

ــدة.  ــة املعتم ــة التعلمي الطريق

ــد أزر  ــب لش ــم و الطال ــني املعل ــط ب ــم الرواب ــىل دع ــل ع ــة تعم ــة آمن ــة صفي ــري بيئ ــا توف ثانيه

ــة ، فالطالــب املحــب ألســتاذه املســتمتع بعملــه هــو الطالــب الناجــح املبــدع يف  العمليــة التعلميّ

ــة . ــة و العملي ــه العلمي حيات

وثالثها البحث يف أساليب تدعم التهذيب عند الطالب مبا يتوافق مع عمل الدماغ .

1 ـ هي مجموعة من اإلجراءات التنظيمية وفق قواعد تضمن تحقيق بيئة تعلمية فّعالة من خالل األنشطة التي 

يقوم بها املعلم يف الصف .
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املبحث األول : أمناط التعلم بني الذكور واإلناث

أوالً: االختالفات بني الجنسني يف أمناط التعلم   

ثانياً: منهج خاص لتعليم الذكور و اإلناث   

ثالثاً: التدريس الجانبي لشقي الدماغ   
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ــد  ــتحدثة و الجدي ــاغ املس ــاث الدم ــج أبح ــف نتائ ــىل توظي ــة ع ــرباء الرتبي ــل خ عم  

مــن العلــوم العصبيــة األساســية واألبحــاث املدعومــة بعلــم النفــس املعــريف، و ترجمتهــا إىل رؤى 

الدراســية. الصــف والفصــول  وتطبيقــات عمليــة داخــل غــرف 

و يف هــذا الســياق أشــار أســتاذ علــم األعصــاب يف جامعــة هارفــارد كينيــث كوســيك   

ــن  ــل م ــدى كل طف ــم ل ــة التعل ــني نوعي ــة لتحس ــاد طريق ــتطاع إيج ــه اس Keneth Kosik إىل أن

خــالل العــدد الهائــل للحقائــق املنبثقــة مــن علــم األعصــاب وعلــم الفســيولوجيا، وعلــم النفــس 

ــريف.1 املع

التعلم القائم عىل أبحاث الدماغ 

Learning based on brain research

ملـــا كان التعلـــم وظيفـــة الدمـــاغ الطبيعيـــة، فـــإن اتجـــاه التعلـــم القائـــم أو   

املتناغـــم مـــع الدمـــاغ، هـــو التعلـــم عـــىل ضـــوء الطريقـــة التـــي فطـــر الدمـــاغ عليهـــا لـــيك 

يتعلـــم بشـــكل طبيعـــي.2 فهـــو إذن ينطـــوي عـــىل اســـتخدام نهـــج التعليـــم الـــذي يعتمـــد 

ـــر  ـــم وتطوي ـــاغ، لدع ـــم الدم ـــة تعل ـــول كيفي ـــرية ح ـــة األخ ـــاث العصبي ـــق األبح ـــاغ  وف ـــىل الدم ع

ــاب أن  ــامء األعصـ ــد علـ ــث يعتقـ ــية، حيـ ــج املدرسـ ــرتاتيجيات التدريس3والربامـ ــني اسـ وتحسـ

1 ـ قطامي، يوسف و املشاعلة، مجدي سليامن. (2007) : املوهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ،  ديبونو للطباعة 

والنرش والتوزيع، عامن االردن، ص:11- .12  

2 ـ السلطي، نادية سميح. (2009) ، مرجع سابق، ص:107.

3- Cooper, Elizabeth Anne (2009):  “How Boys and Girls Learn Differently”,  Unpublished 

doctoral dissertation, Education Faculty, Lindenwood University , P:35. 
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الطريــق الوحيــد لفهــم أســباب الســلوك هــي الدراســة املبــارشة للدمــاغ. وعــىل ضــوء هــذا االعتقاد 

، هــم يرفضــون التفســري الســلويك الــذي يــرى أن الســلوك مــا هــو إال نتيجــة عوامــل بيئيــة خارجيــة 

بحتــة، متجاوزيــن النظريــات املعرفية.1كشــفت الدراســات الحديثــة يف مجــال علــم االعصــاب أن 

الدمــاغ البــرشي يتغــري عندمــا يتعلــم، وذلــك بعــد مامرســة مهــارات معينــة تجعــل مــن األســهل 

  Frederick Goodwin  مواصلــة التعلــم وتحســني وتطويــر تلــك املهــارات. يقــول فردريــك جــودن

مديــر املعهــد الوطنــي للصحــة النفســية االمريكيــة: ميكــن للبيئــات اإليجابيــة أن تحــدث تغيــريات 
فســيولوجية طبيعيــة يف الدمــاغ.2

 وهكــذا انبثــق مفهــوم الرتبيــة املرتكــزة عــىل دراســات الدمــاغ Brain Based Education  التــي 
تتطلــب إحــداث الكثــري مــن التحــوالت حــول معتقداتنــا التقليديــة يف التعلــم والتدريــس.3 

ولعــل أوىل آثــار هــذا املفهــوم تنــاول االختالفــات البيولوجيــة بــني الجنســني يف الدمــاغ ومــردود 

ذلــك عــىل منــط التعلــم ومهــارات وتحصيــل كل منهــام .

أوالً: االختالفات بني الجنسني يف أمناط التعلم، واملهارات والتحصيل 

Gender differences in learning styles, skills, and achievement

والكيميائيــة  والوظيفيــة  والهيكليــة  التنمويــة  االختالفــات  مــن  مزيــج  يؤثــر   

بــني الدماغــني عــىل عمــل الدمــاغ، وهــي بدورهــا تؤثــر تأثــرياً عميقــاً يف التعلــم االنســاين، 

1 ـ الرمياوي، محمد عودة (2014) : علم النفس النمو والطفولة واملراهقة،  دار املسرية للنرش والتوزيع،  ط3،  عامن 

،األردن،  ص:147.

2 ـ قطامي، يوسف و املشاعلة، مجدي سليامن. (2007) : مرجع سابق، ص:449.

3- Caine, N, Renate. And, Caine, Geoffrey (2011) :  “How New Research on Learning Is Re-

writing How Schools Work and Teachers Teach”, Learning Landscapes, Vol.5, No.1, Pp:22.    
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ــي  ــس الت ــات التدري ــول و تربوي ــة ألص ــة ومعرف ــىل بين ــوا ع ــني ألن يكون ــا املرب ــذي دع ــر ال األم

ــني1. ــني الدماغ ــروق ب ــي الف تراع

ــى يف  ــر واألنث ــني الذك ــول ب ــاط ومي ــالت وأمن ــدة تفضي ــا ع ــامر لوجدن ــذا املغ ــا يف ه ــنئ خضن ول

ــا: ــم منه ــة التعل عملي

1. االستنتاج  واالستقراء:

  يــربع الذكــور يف االختبــارات املتعــددة الرسيعــة الخيــارات . ويعــزى ذلــك إىل ميــل 

الذكــور إىل أن يكونــوا اســتنتاجيني يف تشــكيلهم للمفاهيــم. وهــم مييلــون أيضــاً إىل القيــام باملنطــق 

االســتداليل االســتنتاجي بصــورة أرسع مــن اإلنــاث .

2. املنطق وقواعد اإلثبات:

مييــل الذكــور إىل االنصــات أقــل مــن اإلنــاث، وهــم غالبــاً مــا يطلبــون بينــة محــددة   

واضحــة لدعــم أقــوال املعلــم أو أي شــخص آخــر، أمــا اإلنــاث فمســتمعات أفضــل مــن الذكــور 

ويســمعن أكــرث مــا يقــال،  وميلــن بشــكل عــام إىل تفاصيــل كثــرية يف درس.

3. االستدالل املجرد والحيس: 

ــم  ــادئ التصمي ــري عــىل مب ــي تعتمــد بشــكل كب ــة الت إن الهندســة وال ســيام املعامري  

الذكــري. الدمــاغ  نحوهــا  ينجــذب 

ــادئ  ــة والنقاشــات حــول املب ــات الرياضي وينجــذب هــذا األخــري أيضــاّ نحــو األُحجي  

االنثــى. دمــاغ  بخــالف   . املجــردة 

1 - Bonomo, Virginia.(2010): Gender Matters in Education, Education Horizon, N.253-264 

Pp:257-262.  
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4 . إستخدام اللغة: 

يعمــل الذكــور بصمــت خــالل عمليــة التعلــم بخــالف اإلنــاث اللــوايت يســتخدمن يف   

أكــرث. كلــامت  الغالــب 

5. الحركة:

ــم  ــز أدمغته ــىل تحفي ــل ع ــي تعم ــم، فه ــاء التعل ــة أثن ــىل الحرك ــور ع ــد الذك يعتم  

وتســاعد عــىل إدارة وتخفيــف الســلوك املندفــع ، نتيجــة انخفــاض معــدل الســريوتونني  لديهــم 

. وهــذا مــن شــأنه إحــداث ســلوك متملمــل لديهــم ، مــام يســتلزم محفــزات أكــرث كــامً ونوعــاً 

إلبقائهــم متيقظــني منتبهــني. 

6. استخدام املساحة:

ميتلــك الذكــور نزعــة طبيعيــة الحتــالل مســاحات أكــرب أثنــاء التعلــم خاصــة يف األعــامر   

الصغــرية. حينــام يتــم وضــع ولــد وفتــاة عــىل طاولــة واحــدة، غالبــاً مــا ينتهــي املطــاف بــأن يشــغل 

ــاة.  ــغلها الفت ــي تش ــاحة الت ــك املس ــن تل ــرب م ــة  أك ــاحة مكاني ــد مس الول

7.  استخدام فرق التعليم:

يعمــل الذكــور عــىل تشــكيل فــرق أكــرث تنظيــامً ومتاســكاً. ويقضــون وقتــاً أقــل مــام   

تقضيــه اإلنــاث  يف إدارة عمليــات الفريــق وتوزيــع املهــام والقيــادة والرتكيــز عــىل االتجــاه نحــو 

الهــدف1.  

اكتشــف العلــامء اختــالف مواقــع توطــني الوظائــف بــني دماغــي الذكــر واالنثــى، فالــكالم 

1 ـ غوريان، مايكل: (2008)، الصبية والفتيات يتعلمون بشكل مختلف،العبيكان للنرش،اململكة العربية السعودية 

، الرياض، ص:80 - 86 .
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مثــالً يتموضــع يف النصــف األيــرس فقــط يف دمــاغ الذكــر، يف حــني أنــه يتموضــع يف نصفــي دمــاغ 

األنثــى، وهــي التــي تدفــع الذكــر إىل العمــل بصــورة متخصصــة، فيمــرر املعلومــات التــي يتلقاهــا 

ــام  ــا، م ــن معالجته ــل التمكــن م ــني إىل اآلخــر، قب ــن أحــد النصف ــاً م ــن جــزء إىل آخــر، وأحيان م

يتطلــب بعــض الوقــت إلداء ذلــك.

 أمــا دمــاغ األنثــى فإنــه يعمــل بطريقــة أكــرث انتشــاراً وتوزيعــاً، إذ مبقدورهــا اســتحضار كفاءاتهــا 

وملكاتهــا جميعهــا برسعــة أكــرب، وبإمكانهــا اســتعاملها جميعهــا يف آن واحــد1.

ــوق  ــالل تف ــن خ ــى م ــا األنث ــتأثرت به ــي اس ــة الت ــدرات اللغوي ــني الق ــام أن توط ك  

نشــاط النصــف األيــرس مــن دماغهــا ومنوهــا ونضجهــا بوقــت أبكــر مــن الذكــور ، إضافــة إىل إرشاك 

النصــف األميــن مــن دماغهــا يف األنشــطة اللفظيــة واملعرفيــة، دفــع باالعتقــاد إىل تفــوق اإلنــاث يف 

ــي2. ــمعي اللفظ ــل الس ــات التكام ــاً لعملي ــع أساس ــذي يرج ــي ال ــم اللفظ التعل

ثانياً: منهج خاص لتعليم الذكور و اإلناث 

تلــك كانــت منــاذج مبســطة مــن فروقــات بــني كل مــن الدماغــني ، ال يســعنا التوقــف   

ــة  ــم يف البني ــن القائ ــح التباي ــة لتوضي ــا كأمثل ــتدل به ــا أن نس ــا أردن ــا و إمن ــل عنده يف التفصي

التنظيميــة والجانــب الوظيفــي داخــل نصفــي الدمــاغ لــدى كل مــن الجنســني. وعــىل ضــوء ذلــك 

ــاث ،  ــور و اإلن ــن الذك ــكل م ــف ل ــاص يف الص ــج خ ــاع منه ــة إىل رضورة اتب ــامء الرتبي ــري عل يش

لالرتقــاء مبســتوى عمــل الدمــاغ عنــد كليهــام  . وســنعرض هنــا بعــض التوجيهــات الرتبويــة يف هــذا 

ــال . املج

1 ـ ويلر، آلني (2002) : الرجل واملرآة،أرسار مل تكتشف بعد، دار الفراشة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 

ص:18

2- Clements, M. et. Al (May-2006) : Sex Difference in Cerebral Laterality of Language and Visuospatial 

Processing, Brain and Language, Vol.(98), Pp:150.
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قامئة ملساعدة الفتيان يف الصف   .1  

_   تدريب املعلمني عىل اآللية التي يتعلم بها دماغ الذكر .

تهيئــة الفرصــة للفتــى بالحركــة مــن حــني آلخــر واســتخدام طاقتــه العاليــة يف تنظيــف   -  

الصــف واملســاعدة يف نقــل األشــياء وتقديــم املعونــة للغــري .

ــإن  ــة ف ــراءة والكتاب ــم الق ــد تعلي ــى أدوات مســاعدة للمســها وخاصــة عن إعطــاء الفت  -  

. اللغــوي  التطــور  يدعــامن  اليدويــة  النشــاطات  واســتخدام  الحركــة  اقــرتان 

ــز  ــى وتحف ــاه الفت ــذب انتب ــامذج تج ــات كن ــة يف الرياضي ــاب التعليمي ــتعامل األلع اس  -  

ــات إذ تلبــي حاجاتهــن للرتابــط االجتامعــي  دماغــه, وهــي بدورهــا ناجحــة مــع الفتي

وتتحداهــن ليصبحــن ناشــطات يف حــل املشــكالت عوضــاً عــن جلوســهن ســلبيات .

ــه  ــر مهارات ــىل تطوي ــري ع ــاغ الفك ــاعدة الدم ــأنها مس ــن ش ــي م ــص الت ــة القص رواي  -  

. القصــة  متثيــل  خــالل  مــن  والتعبرييــة  الخياليــة 

الحــرص عــىل وجــود معلــم او مــرشف ذكــر يف حيــاة الفتــى التعليميــة وذلــك لتعزيــز   -  

الحضــور الذكــري ورســم الصــورة املثاليــة مــن خاللــه .

قامئة ملساعدة الفتيات يف الصف   .2  

تدريب املعلمني عىل اآللية التي يتعلم بها دماغ األنثى .  -  

جعــل غرفــة الصــف مكانــاً للروابــط واألوارص املتينــة تحــل فيــه النزاعــات وال يــرتك أي   -  

طالــب متخلفــاً عــن التبعيــة .

ــة  ــارات الفعلي ــي تقتــيض الحركــة إلزكاء امله ــة واأللعــاب الت ــل الحــركات الرياضي تفعي  -  

. نســبياً  الضعيفــة 

التــي  اإليجابيــة  األحــداث  بعــض  وتســجيل  الصــف  غرفــة  يف  كامــريات  تأمــني   -  

ــذايت  ــر ال ــن التقدي ــاً م ــابهن نوع ــن وإكس ــا عليه ــة عرضه ــات بغي ــا الفتي ــت به قام
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تجــاه مــا يفعلنــه ويف ذلــك تأييــد مســتمر ملشــاعر الثقــة بالنفــس املعرضــة لالهتــزاز 

عــىل مــدى تقــدم األعــوام الدراســية. 

وهذا ما يحدو بنا إىل الكالم عن اعتامد مبدأ الفصل بني الفتية والفتيات يف التعلم .

الفصل بني الفتية والفتيات يف التعلم  .3  

ــاً  ــم معـ ــات بتعلمهـ ــا الطـــالب و الطالبـ ــية1 التـــي يواجههـ ــات النفسـ ــن اخـــوض يف التحديـ لـ

يف صـــف واحـــد  يف هـــذه املرحلـــة. ولـــن أعـــرض للقلـــق الناجـــم عنـــه ، هـــذا القلـــق الـــذي 

يحيـــط العمليـــة التعلميـــة بأرسهـــا. إن مبـــدأ الفصـــل يوفـــر الكثـــري مـــن العنـــاء والضغـــوط 

النفســـية املتتاليـــة : ليـــس عـــىل الفتـــى ذي اآلليـــة الدماغيـــة غـــري اللفظيـــة عـــبء 

ــوايت ال  ــات اللـ ــىل الفتيـ ــس عـ ــي. وليـ ــاغ لفظـ ــن دمـ ــوايت لديهـ ــات اللـ ــام الفتيـ ــاق أمـ االخفـ

ــام  ــاق أمـ ــاء عـــبء االخفـ ــاء والكيميـ ــارات الرياضيـــات والفيزيـ ــان مهـ ــاً اىل إتقـ ميلـــن دماغيـ

1 ـ تبلغ ثورة الهرمونات ذروتها لدى الفتية والفتيات يف مرحلة الدراسة املدرسية املتوسطة.يبدأ الفتية سن البلوغ 

بجرعات عالية من التستوسرتون، فعليهم السيطرة عىل هرمون الغضب والجنس أكرث مام عىل الفتيات بعرشين مرة، 

يجد طالب املدرسة املتوسطة أنفسهم غالباً يف مزاج غريب غاضبني غري قادرين عىل التعبري عن مشاعرهم، تفكريهم 

مركز عىل الفتيات يتنافسون مع الفتية اآلخرين لنيل انتباه الفتيات. تبدأ الفتيات سن البلوغ بجرعات عالية من 

يواجهن  الصبية، وهن  من  تعقيداً  أكرث  انفسهن يف حالة هرمونية  ويجدن  والربوالكتني  واالسرتوجني  الربوجسرتون 

تقلبات املزاج وتذبذب الثقة بالنفس والتنافس مع الفتيات لنيل اعجاب الصبية ويشعرن بالحزن كون الصبية غري 

ناضجني باملقارنة معهن.( غوريان، مايكل، 2008 ص 275).

ال شك أن هذه االضطرابات الهرمونية والنفسية ستؤدي بالطالب اىل سلوكيات غري مرضية ورمبا عنيفة : الصمت ، 

عدم املشاركة ، السيطرة عىل الحوار واملناقشة، إثارة الفوىض كسباً لالنتباه ... وهذا كله من شأنه فرض مزيد من 

...األفضل للفتاة التعلم مع  الضغوطات التعليمية مام يؤثر حكامً عىل مستوى التعليم األكادميي املفرتض اعتالؤه 

فتاة أخرى يف هذا الوقت الحساس. وبدوره يتعلم الفتى مع مثيله تدبري الذات فيجد األمان معه فهو يفهمه بشكل 

غريزي، فال يكون الرتكيز عىل الحب والتشتت النفيس، وامنا عىل التعلم حرصاً .



100

تحيز الذكور، فاملنافسة رضورية ولكن ال مربر للضغوط النفسية املناوئة لعمل الدماغ.

 هــذا وقــد أثبتــت دراســات حديثــة أجرتهــا جامعــة هارفــرد أن مدرســة اإلنــاث مقارنــة باملدرســة 

املختلطــة تحقــق أهدافــاً تربويــة أعــىل ودرجــة أعــىل مــن القيــم الذاتيــة ودرجــة أفضــل لنوعيــة 

الحيــاة، وتقــوي الثقــة بالنفــس والطمــوح لــدى الطالبــات . 

     أمــا مــن الناحيــة األكادمييــة البحتــة فقــد أكــدت الدراســات عــىل تحقيقهــن ملســتوى أفضــل يف 

العلــوم والقــراءة، الرياضيــات والتكنولوجيــا. وتشــري مجموعــة أخــرى مــن الدراســات واألبحــاث يف 

املانيــا الغربيــة وبريطانيــا إىل انخفــاض مســتوى الــذكاء يف املــدارس املختلطــة1 .

ــات  ــام تحدي ــه أم ــاب مبرصاعي ــح الب ــرية واســعة تفت ــط كب ــم املختل    إن قامئــة الســلبيات للتعلي

ــة. ــة جّم نفســية وأخــرى تعلمي

ثالثاً: التدريس الجانبي لشقي الدماغ 

ــس تقــوم عــىل  ــا أســاليب تدري ــم وأمنــاط املتعلمــني يف مضامينه ــب أمنــاط التعل تتطل  

تقنيــات التدريــس لجانبــي الدمــاغ األيــرس و األميــن  ، والجــدول التــايل يوضــح بشــكل مختــرص 

ــات :  ــك التقني تل

أساليب تدريس الجانب األيرسأساليب تدريس الجانب األمين

أسلوب التدريس يقوم عىل الرشح اللفظيأسلوب التدريس يقوم عىل الرشح املريئ

يتم تناول املعلومات بشكل متسلسل ومتتابعيتم تناول عدة موضوعات يف آٍن واحد بشكل متواٍز .

يتم تناول املوضوع مجزأً أو مفصالًيتم تناول املوضوع بصورة كلية

 2010 /10 /21 Google 1 ـ الهبدان ، محمد بن عبدالله ، قراءة يف كتاب االختالط واثره يف التعليم ، اإلنرتنت
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نشاطات التعلم تقوم عىل التحليلنشاطات التعلم تقوم عىل التأليف والرتكيب

العملية  األداءات  عىل  تقوم  التدريس  نشاطات 

والزيارات امليدانية والتجارب العملية

نشــاطات التدريــس تقــوم عــىل التعلــم اللفظــي 

والنظريــات

والصور  املحددة  الحواس  التعلم  نشاط  يستخدم 

الذهنية

يستخدم األسئلة املبارشة والتي تتطلب التذكر املعريف 

البسيط

يستخدم املجاز كإيجاد تشابه بني شيئني ليس بينهام 

عالقة
يستخدم نشاطات واقعية يف متناول اليد

 إن هــذا الجــدول يــربز اختــالف أســاليب تدريــس كل مــن الجانبــني  واعتــامد كل منهــام حــواّس 

ــاك ســوى نصــف واحــد! فينشــط عــىل  ــس هن ــه لي ــوي يعمــل وكأن ــة، إال  أن النظــام الرتب معيّن

تعزيــز جانــب واحــد دون اآلخــر .

ــاً،  ــريئ واللفظــي مع ــرشح امل ــامم بال ــن االهت ــد م ــع الطــالب ، ال ب ــم جمي ــري الفــرص لتعل  ولتوف

ــة األمنــاط  ــي متكــن الطــالب مــن رؤي ــة التسلســلية واملناحــي الت ــات الخطي ــني التقني ــزاوج ب الت

ــاطات  ــزاء، إزكاء النش ــع األج ــام م ــكل ك ــع ال ــل م ــكاين والتعام ــرصي وامل ــري الب ــتخدام التفك واس

التعلميــة التــي تقــوم عــىل التأليــف  والرتكيــب و التحليــل، مــزج التعلــم النظــري اللفظــي بامليداين 

و العمــيل منــه ، دعــم األســئلة املبــارشة التــي تتطلــب التذكــر املعــريف البســيط بالحــواس و الصــور 

الذهنيــة ، اســتثامر نشــاطات واقعيــة و مجازيــة معــاً ..

 إن أبحــاث نصــف الكــرة الدماغيــة هــي صــورة دمــاغ متخصــص يف معالجــة املعلومــات بأشــكال 

مختلفــة إال إنهــا متكاملــة وال يتفــوق إحداهــا عــىل اآلخــر ألن التفكــري الفّعــال يتطلــب الشــكلني 

؛ لــذا يجــب مراعاتهــام يف األنظمــة الرتبويــة بشــكل عــام .

ومــن جهــة أخــرى وجــب مراعــاة عمــل كل مــن شــّقي الدمــاغ  وإعاملهــام بنفــس النســبة و هــذا 

ــتثامر  ــم اس ــاطهام ليت ــام يف نش ــارت إىل رضورة توازنه ــث أش ــة حي ــات الحديث ــه الدراس ــا أكدت م

الدمــاغ بأفضــل معــدل ممكــن .
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ــه دون الشــق  ــرس و تفعيل ــىل النصــف األي ــز ع ــنا هــو الرتكي ــوم يف مدارس ــا يجــري الي ــه م إال أن

األميــن، فــرنى االنكبــاب عــىل املــواد التعلميــة  البحتــة ، لتكــرس لهــا حــوايل اثنتــني و ثالثــني ســاعة 

يف األســبوع مقابــل ســاعتني أو ثالثــة لألنشــطة الفنيــة و الرياضيــة . وهــذا مــا يحــول دون اســتثامر 

جيــد و مثمــر للقــدرات الدماغيــة لــدى طالبنــا. 

ويف هــذا الســياق، يشــري علــامء الرتبيــة إىل رضورة وضــع برامــج تربويــة تســتهدف تطويــر خــربات 

التعلــم لــدى الجنســني تقــوم وفــق أســس فهــم وظائــف الدمــاغ وتنشــط التفاعــل القائــم بــني 

نصفــي الكــرة الدماغيــة وتســتغل إمكانــات كل نصــف بصــورة كاملــة، مــن خــالل طــرق تعلميــة 

تعمــل عــىل توظيــف الدمــاغ بكامــل إمكاناتــه وطاقاتــه.1

إال أننــا قبــل الخــوض يف هــذه الطــرق، يجــدر بنــا التوقــف بدايــة عنــد البيئــة الصفيــة اآلمنــة التــي 

تعتــرب الحجــر األســاس يف أيــة عمليــة تعلميــة .

1 ـ قطامي، يوسف و املشاعلة،  مجدي سليامن. (2007) : املوهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ، ديبونو للطباعة 

والنرش والتوزيع، عامن ، األردن .ص: 505 ـ 507.
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املبحث الثاين : صف آمن لتعزيز التفكري

أوالً: املناخ الفكري اإليجايب 

ثانياً: إثارة الدافعية عند الطالب

ثالثاً: التعلم من أجل التذكر

رابعاً: تهيئة غرفة صفية جميلة محفزة عىل التعلم
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ــاخ  ــم وإدارة من ــىل ترســيخ القي ــدرة ع ــع : «الق ــق م ــا تتواف ــت اإلدارة يف أحــدث معانيه ــا كان ملّ

ــة األجــل يف بيئــة يســود فيهــا  ــاً إلنجــاز األهــداف الطويل مبــدع حيــث يتــم تحفيــز األفــراد ذاتي

ــم الشــخصية»1. ــق مــع القي ــذي يتواف ــادل ال االحــرتام املتب

فــإن اإلدارة الصفيــة هــي األوىل بهــذه املعــاين مــن حيــث توفــري املنــاخ املبــدع الــذي يعتمــد عــىل 

ــال ، و نحــن إذ نركــز عــىل العالقــات اإلنســانية ألن  إثــارة تحفيــز الطــالّب لتحقيــق التعلــم الفّع

اإلبــداع ال ينمــو إال يف جــو مــن االحــرتام والحــب والحريــة، ويذبــل يف جــو مــن القــرس والقهــر 

وأنظمــة القوانــني الصارمــة.

ونحــن إذ نريــد البحــث يف األمــان2 كــرشط أســايس لتعزيــز التفكــري، وجــب علينــا دراســة مقومــات 

املنــاخ الفكــري اإليجــايب الــذي يفــرض جــواً مــن األمــان لــدى الطالــب يليــه دراســة إثــارة الدافعيــة 

و مــا يرتتــب عليهــا مــن شــحن القــدرات الفكريــة لديــه.

أوالً: املناخ الفكري اإليجايب 

تؤثـــر املخـــاوف واالهتاممـــات واالنفعـــاالت بشـــكل كبـــري عـــىل التوجهـــات .   

ـــذا  ـــل ه ـــراج . ومث ـــن اإلح ـــق م ـــعرون بالقل ـــد يش ـــل ق ـــن الخج ـــون م ـــن يعان ـــون الذي فاملتعلم

1 ـ فانس، مايك وديكون، ديان:( 2003م ) التفكري خارج الصندوق، مكتبة جرير، السعودية، ص 182.

2 ـ املطلوب إيجاد حالة من الهدوء النفيس يف الفصل الدرايس ومؤرشها ”زيادة هرمون السريوتونني عن  طريق 

أنشطة متوقعة مثل عبارات بدء الحوار وإنهائه والتحيات...واستخدام املفاجأة ومؤرشها زيادة هرمون الكورتيزول 

بانتباه هي وجود توازن ينب معدالت السريوتونني  واالدرينالني بيشء جديد أو غري متوقع. والحالة املثالية للتعلم 

والكورتريزول واالدرينالني.» (جانسان إيريك: 2007، التعلم املبني عىل العقل، جرير، السعودية، ط1،ص137)
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القلق يولد التوتر الذي يعوق بدوره عملية التعلم . 

والطــالب اإليجابيــون ماهــرون يف تكويــن الصداقــات، مــام يعــزز شــعورهم بشــعبيتهم   

وكفاءتهــم. أمــا الطــالب الخجولــون فهــم ينــأون عــن الصداقــات و عــن حســن التعلــم معــاً فــال 

يتحســنون يف دراســاتهم ، مثــل هــؤالء يف خطــر مــزدوج قــد يتســبب يف اكتســابهم لتقديــر ضعيــف 

لذواتهــم . ولقــد «تــم الربهــان بصــورة عريضــة عــىل أن تقديــر الــذات هــو أســاس التحفيــز، مبعنى 

أن الطفــل ال ميكنــه أن يأمــل بالوصــول إىل هــدف وال الحصــول عــىل نجــاح إن مل يكــن يعــي قيمتــه 

الشــخصية».1فال بــد إذن مــن املبــادرة بالتدخــل. والتدخــل الحكيــم يكمــن يف مســاعدة الطالــب 

يف تحديــد مواطــن تفوقــه و مكامــن فخــره . 

عندمــا ينعــت املعلــم الطفــل أو أداءه بصفــة مــا، يأخــذه الطفــل كأمر مســلم به، ســواء كان   

ذلــك النعــت حقيقيــاً أم غــري ذلــك ؛ حيــث إن دمــاغ الطفــل ال ينمــو بالقــدر الــكايف لــيك يفكــر كــام 

يجــب إال يف ســن العــارشة أو الثانيــة عــرشة . وبحلــول هــذا العمــر يكــون قد كــّون مجموعــة كاملة من 

املعتقــدات عــن قدراتــه ، وغالبــاً مــا يكــون كثــري منهــا خاطئــاً، ومــع ذلــك فهــي تشــكل بالفعــل عــىل 

تعاقــب الســنني، فــرص نجاحــه يف املســتقبل . 

تزيــد الســخرية والنقــد والتعليقــات الســلبية معــدل رضبــات القلــب . وهــي يف الحقيقة   

تشــكل خطــراً صحيــاً عــىل الطــالب ، ويف ذلــك دليــل مذهــل جديــد عــىل أهميــة التوجــه اإليجــايب 

للمعلــم. فالطــالب يلتقطــون دومــاً حالتــه االنفعاليــة ، والتــي مــن شــأنها تعزيــز أو إعاقــة اإلدراك.

 إن املعلمــني الذيــن يســتخدمون االبتســام أو الفكاهة2ولديهــم ســلوك مــرح ، ويســتمتعون 

1 ـ ديكلو، جريمان:(1983) تقدير الذات،  دار القلم، بريوت، ص 25.

2 ـ كان ”أديسون يحب الضحك الشديد، لدرجة أنه كان يذكر نفسه دامئاً يف يومياته: عليك أن تلقي نكات جديدة 

عىل العاملني باملعمل. إن اإلحساس الغني بالدعابة يعترب الخيط املشرتك بني العديد من املخرتعني البارزين“. [فانس، 

مايك وديكون، ديان، التفكري خارج الصندوق، مكتبة جرير، السعودية، ط1، 2003م، ص 45].
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ــر يف  ــا تؤث ــؤدون مهامهــم مبســتوى مرتفــع . فاالبتســامة أو عدمه ــإن طالبهــم ي ــاً بعملهــم ف حق

ــاالت  ــاً لالنفع ــي «تشــكل متنفســاً آمن ــامت. فه ــن الكل ــّم م ــظ ك ــن تلف ــرث م ــاً أك الطــالب أحيان

العدوانيــة وتقــود إىل الثقــة بالنفــس وحــب الحيــاة وزيــادة الطاقــة النفســية، فهــي وهــج خارجــي 

مــن الســعادة الداخليــة تلمــع يف نــربة الصــوت دفئــاً ويف ثنايــا الوجــه مرحــاً وتضفــي عــىل الفــرد 

ــم  ــر والتنظي ــدة واملظه ــث املعتم ــربة الحدي ــن ن ــك كل م ــهم يف ذل ــاطاً»1. ويس ــرتخاًء وانبس اس

ــة التعلــم.»   واملجهــود املبــذول، فــكل مــن هــؤالء يســهم بشــكل أو بآخــر يف «عملي

ــدوء  ــزام اله ــم وإلت ــوس يف أماكنه ــن الطــالب الصمــت والجل ــم م ــب املعل ــا يطل عندم  

ــم . إال أن علــامء األعصــاب يف جامعــة  ــة للتعل ــة مثالي ــة هــي بيئ ــة الهادئ ، فهــو يعتقــد أن البيئ

كاليفورنــا يؤكــدون أن التامريــن الحركيــة تعمــل عــىل إطــالق عامــل BDNF وهــي مــادة تنبعــث 

ــىل  ــة ع ــا العصبي ــدرة الخالي ــادة ق ــك بزي ــري وذل ــزز التفك ــاب، وتع ــذي األعص ــاغ وتغ ــن الدم م

ــا2ً. ــا بعض ــال ببعضه االتص

ــداع وعــىل اتخــاذ القــرار الصائــب.  ــة تحســن مــن القــدرة عــىل اإلب إن التامريــن الحركي

فهــي تزيــد مــن كميــة األكســجني الواصــل إىل الدمــاغ. وهــذا األخــري يحتــاج إىل األكســجني لــيك 

يؤكســد الجلوكــوز عنــد إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة التــي تعمــل بهــا الذاكــرة،3 وهــذا يــودي بالتــايل 

إىل تحســني الذاكــرة وبلــورة الرتكيــز45*. 

1 - جينسن، أيريك،( 2001) مرجع سابق ص 76 - 77.

2 ـ املرجع نفسه، ص 108 ¬ 112

3 - شريناد، فريد: (2001) كيف تنمي ذكاءك وتقوي ذاكرتك، مكتبة جرير، السعودية، ط3،ص 275 - 276.

4ـ  أظهرت نتائج األبحاث ”أن االنتظام يف مامرسة امليش والتمرينات الرياضية املصاحبة يزيد من انسياب األندرفني يف 

املخ. األمر الذي يؤدي إىل الشعور بالحيوية والطاقة“.( راتب، أسامة وخليفة، إبراهيم: (1998) رياضة امليش مدخل 

لتحقيق الصحة النفسية والبدنية، دار الفكر العريب، مرص، ص 23].

5 ـ *- «يؤكد الباحثون أن األغبياء والعباقرة ميلكون نفس القدرات يف خاليا دماغهم ولكن الفرق هو كمية توسع 

الرشايني يف الدماغ وهذا ما يزيد تدفق الدم والغذاء إىل الخاليا الذكية ليزداد عملها. فرتوية الدماغ بالدماء والغذاء 

تشعر الشخص بأعراض االنتعاش وزوال الرصاع والقلق واالكتئاب».

[سعيد، جميل، العاملية طريق اإلبداع، مرجع سابق، ص 25]. ”وقد أظهرت نتائج الدراسة املسحية عام 1986 والتي 

شملت 1750 طبيباً يف املجتمع األمرييك أن 85 % يصفون استخدام التامرين الرياضية لعالج االكتئاب و60 % لعالج 

القلق“ [راتب، أسامة وخليفة، إبراهيم، 1998، مرجع سابق ،ص 23].
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إذا بــدا عــىل الطــالب عــدم االنتبــاه ، أو انعــدام الطاقــة ، أو الفضــول فقــد يحتاجــون إىل القليــل 

مــن حريــة الحركــة. فــال بــد مــن توفــري فــرص أكــرث للتعلــم بتحفيــز حــريك . فقــد يبــدو موضــوع 

مــا ممــالً للطــالب الذيــن ال يشــعرون بالراحــة ، ويحتاجــون للقيــام بــأي نشــاط . واملطلــوب تأمــني 

مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة، أوالهــا األنشــطة الحركيــة البســيطة التــي تســاعد عــىل تدفــق 

الــدورة الدمويــة ، وبالتــايل تنشــيط عمــل الدمــاغ 1 .

و  املــاء  بــرشب  االهتــامم  هــو  تقــدم  عــاّم  أهميــة  يقــل  ال  الــذي  اآلخــر  واألمــر 

تكريــس وقــت خــاص بــه. يــؤدي املــاء بــدوره إىل خفــض ضغــط الــدم ودرجــة التوتــر، 

إذ عنــد حــدوث الجفــاف «تنخفــض نســبة املــاء يف الــدم، ويصبــح تركيــز امللــح يف الــدم 

باتجــاه  الخاليــا  امللــح املرتفــع عــىل إطــالق ســوائل مــن  أعــىل، حيــث يعمــل مســتوى 

ــدث  ــر، يح ــدوث التوت ــد ح ــاء عن ــن رشب امل ــق م ــس دقائ ــالل خم ــه خ ــذا فإن ــدم. ل ــرى ال مج

1 ـ كشفت الدراسات بعد دراسة املخيخ واألجزاء املختصة بالذاكرة واالنتباه، ”أن جزء املخ الذي يستوعب الحركة 

هو نفس الجزء الخاص باستيعاب التعلم . وإذا تعطلت حركتنا متاماً فإن ارتباط املخيخ مبناطق املخ األخرى ال يكون 

متاما“. (جانسان،2007،مرجع سايق ، ص181)

إن الراحة التي متنحها الحركة، أكرث عمقاً و أحسن نوعية ومتتد لربع أو ثلث اليوم، أما النسبة املتبقية التي سوف 

ترتاوح بني 66 أو 75 % من اليوم فسوف يقضيها صاحبها يف حالة من اليقظة الحسية والذهنية واالدراكية املرتفعة. 

(بوزان،2006،مرجع سابق،ص230) بل إن مجرد السامح للطالب بالوقوف بني الفينة واألخرى يزيد من حدة التيقظ 

واالنتباه ”ويرسع عملية استيعاب املعلومات بنسبة من 5 % إىل 20 % ويزيد تدفق الدم واألكسجني إىل الدماغ 

بنسبة 10 إىل 15 %. (جانسان إيريك: 2007، التعلم املبني عىل العقل، جرير، السعودية، ط1،ص189)
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ــاء يف  ــة دور امل ــظ أهمي ــا نلح ــر»1. وهن ــاع التوت ــة بارتف ــات املرتبط ــوظ يف الهرمون ــوط ملح هب

تحســني حــال املتعلــم وضبــط التوتــر لديــه. وملــا كان الدمــاغ يتكــون مــن املــاء بنســبة كبــرية2** 

وجــب االهتــامم بتنــاول كميــات وفــرية مــن املــاء (8 - 12 كوبــاً يف اليــوم) إذ أن الجفــاف يؤثــر 

بالتــايل عــىل عملياتــه العقليــة مــن الرتكيــز واالنتبــاه واإلدراك... ويصــاب الطفــل بالتــايل بالخمــول 

والبــالدة والكســل.

ــل  ــاغ مث ــني مهمــة جــداً للدم ــة للربوت ــواد املكون ــل امل ــاء ،متث ــب األكســجني وامل وبجان  

مــادة «التريوســني»  و«الرتيبوتوفــان» ، حيــث إن املــادة األوىل تحفــز التفكــري ، والثانيــة لهــا تأثــري 

مهــدئ . 

ــع ، ورد الفعــل  ــان جــّداً للتيقــظ والتفكــري الرسي ــان مهمت ــان الكيميائيت ــان املادت وهات  

ــي .  ــادة الوع ــاه ، وزي ــدى االنتب ــىل م ــة ع ــابات ، واملحافظ ــىل أداء الحس ــاعدة ع ــع واملس الرسي

توجــد مــادة «التريوســني» يف أنــواع الطعــام الغنيــة بالربوتــني مثــل منتجــات األلبــان ، واللحــوم ، 

واألســامك ، والبيــض.

ولكــن مــا الكــم الــكايف ؟ هــذا يعتمــد عــىل الــوزن والعمــر ومســتوى النشــاط ، ولكــن مــن 15 إىل 

30 جرامــاً يوميــاً يعــد كــامً كافيــاً كــام يقــول معظــم الخــرباء . 

ــت  ــز التوس ــار (خب ــام اإلفط ــدرات يف طع ــون الكربوهي ــالب يتناول ــإن الط ــف ف ولألس  

واملعجنــات ورقائــق القمــح) ، وهــذا لــن ينهــض بالتفكــري كــام يفعــل طعــام اإلفطــار املكــون مــن 

ــنب). ــم وج ــض ولح (بي

وملــا كان الدمــاغ هــو مركــز نقــل العمليــة التعليميــة، ومجمــع قــوى اإلنســان اإلدراكيــة والذهنيــة 

وجــب االهتــامم بتغذيتــه يف املقــام األول ورفــده باملــواد الغذائيــة الغنيــة بالفيتامينــات الالزمــة.

1 - جينسن، إيريك: (2001)، مرجع سابق. ص 33.

2 ـ ** إن أكرث من 80 % من جسم اإلنسان مكون من املاء لذا فإن تناول املاء يأيت يف املقدمة كغذاء أسايس للجسم، 

تأيت بعده الفواكه والخرضاوات التي تحوي نسبة كبرية من املاء.
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ــوز،  ــل الجلوك ــة مث ــارص غذائي ــزوده بعن ــذي ي ــو ال ــدم فه ــو ال ــواد ه ــذه امل ــد األول له إن الراف

الربوتــني، العنــارص الكيامويــة واألكســجني. إذ يحصــل الدمــاغ عــىل حــوايل 8 جالونــات مــن الــدم 

ــاعة1. كل س

 وقــد بينــت الدراســات «أن فقــر الــدم الناتــج عــن نقــص الحديــد يســهم يف تأخــري النمــو الحــريك 

والنفــيس وإضعــاف التطــور اإلدرايك وبالتــايل خفــض معــدل الــذكاء بنحــو 9 درجــات3.2**

ماذا يعني هذا بالنسبة للمعلم؟ 

ــم  ــامح له ــة ، والس ــت الدراس ــاء وق ــاء أثن ــه امل ــن رشب طالب ــد م ــم التأك ــىل املعل ع  

ــة  ــاً. وليــرشح لهــم أهمي ــم ، أو بالذهــاب للــرشب أحيان بإحضــار زجاجــات املــاء يف مــكان التعل

املــاء مقارنــة باملرشوبــات األخــرى مثــل العصــري والقهــوة ...مــع التأكيدعــىل حاجــة الجســم للــامء 

ومناقشــة العالقــة بــني التغذيــة الجيــدة وقــوة عمــل الدمــاغ.  وحثهــم عــىل تنــاول طعــام طــازج 

ــة.  ــة متوازن ــات منتظم ــاول وجب ــة، وتن ــرضاوات طازج ــة وخ ــى ، فاكه ــري مطه غ

ــوز  ــض اســتهالك الجلوك ــو الفرصــة األوىل لتعوي ــة اإلفطــار ، فه ــا إىل وجب واإلشــارة هن  

بعــد نــوم الليــل . 

1 - جينسني، أيريك: (2001) مرجع سابق. ص 12. 

2 - املرجع نفسه، ص 114. 

3 ـ **  يُزرع يف الطفل من خالل تقديم الغذاء روح النظام والنظافة واالعتامد عىل النفس، فتنسيق جميل للامئدة 

بشهية  األكل  عىل  مساعد  عامل  الطعام  آداب  الطفل  وتعويد  الهاضمة،  العارصات  وإفراز  الشهية  فتح  إىل  يدفع 

وااللتزام بالعادات الصحية، وجيد أن يعرف الطفل الغذاء املناسب لسنه.

وقد أشارت الدراسات إىل أنه بعد ثالثة شهور من النظام الغذايئ القليل السعرات الحرارية يتسع املجال إىل ضعف 

الذاكرة لدى الطالب ، وازدياد معدالت الخطأ والبطء والفزع والتوتر والروح العدائية. 
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تأمني العالقات الستة

إن املنــاخ اإليجــايب مــن راحــة نفســية و نشــاط حــريك و إعطــاء التغذيــة دورهــا يف التعلــم ، شــّكل 

ــه  ــاً ليســهل جذب ــم الســتاملة الطالــب عاطفي ــة ميتهنهــا املعل مقّدمــة لعالقــات أو روابــط إيجابي

ــر ،  ــامم ، التقدي ــول ، االهت ــامء، القب ــوايل : االنت ــىل الت ــي ع ــم . وه ــر  والتعل ــة التفك ــو عملي نح

التأكيــد االيجــايب و املحبــة .

عندمــا يلتــزم املعلــم بهــذه العالقــات ســيتعلم الطــالب بدورهــم كيــف يبــادرون إىل إقامــة عالقات 

إيجابيــة مــع رفاقهــم ومــع املجتمــع وكيــف يحافظــون عليهــا . و ســيحثّهم عــىل تقبّــل جهــوده يف 

االنضبــاط أو التدريــس أو املســاعدة يف مجــاالت أخــرى . أمــا إذا أســاء إليهــا وحبســها عنهــم فمــن 

املحتمــل أن يصبحــوا عدائيــني مقاومــني و غــري متعاونــني.

االنتامء  .1  

إن االنتــامء حاجــة فطريــة عنــد االنســان1 ، فهــو يبحــث دومــاً عــن جامعــة ينتمــي إليهــا ، 

تشــعره بوحــدة الحــال، و إن مل يتمكــن املعلــم مــن اســتثامر هــذه الحاجــة ألغــراض تعلميــة 

، فســيفرغها الطالــب خــارج الصــف مــع جامعــات منحرفــة، غــري ســّوية أحيانــاً... يلتمســها 

املعلــم يف مجموعــة مــن الخطــوات، أوالهــا: 

1 ـ العالقة الطيبة مع املعلم والزميل تكّون ”ناقالت عصبية مثل السريوتونني و الدوبامني تم اطالقها مع الدماغ.“ 

(جانسان إيريك: 2007، التعلم املبني عىل العقل، جرير، السعودية، ط1،ص24)

 والعمل «معاً» ينقله املعلم إىل الطالب ليكون املفتاح إىل التعلم الدائم معهم، فاملعية توفّر هيكالً إلدماج الطالب 

مع رفاقه، حتى لو مع رفيق واحد فقط، إن فقدان االندماج متهيد لسلسلة من الفشل املتالحق.. وقد لّخص البعض 

تحقيق الشعور باملرح يف ”اختيار الحياة التي تريد والبقاء قريباً من األشخاص الذين تحتاج لهم“ (بوزان، توين: 2007، 

قوة الذكاء االبداعي, مكتبة جرير، السعودية، ط4،ص24)
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ــم جاهــداً  ــدرايس يعمــل املعل ــام ال ــة الع ــذ بداي أ. التشــجيع عــىل الشــعور بوحــدة الحــال1: من

وفــق شــعار أن الصــف وحــدة تعيــش وتعمــل معــاً وأن كل األعضــاء يف هــذه الوحــدة يســعون 

لتحقيــق هــدف عــام واحــد، ويواجهــون مجموعــة واحــدة عامــة مــن العقبــات ، ويســتفيدون مــن 

مســاعدة بعضهــم البعــض لينجــح الجميــع أو يخــرس الجميــع. وإن حــدث أن خــرس أحدهــم يف 

عملهــم الجامعــي فاملجموعــة كلهــا قــد فشــلت . إذن ال بــد أن ينجــح الجميــع ليتحقــق الفــوز و 

يشــعروا بالفخــر واالعتــزاز يف اإلنجــازات التــي حققهــا كامــل الصــف، وهنــا التأكيــد عــىل نســب 

اإلنجــازات للمجموعــة ال لألفــراد. 

ــا  ــان م ــل ورسع ــة العم ــن كثاف ــالب م ــتاء الط ــة : يس ــطة الصفي ــن األنش ــدف م ــد اله ب. تحدي

ــة  ــطة الصفي ــن األنش ــى م ــح املعن ــم إال توضي ــىل املعل ــام ع ــهولة. ف ــه بس ــص من ــون للتخل يتوق

الجاريــة و تحديــد األهــداف القريبــة كأن يتــم تحديــد يــوم الســبت اليــوم النهــايئ إلنهــاء املــرشوع 

مــع حصــول كل طالــب عــىل درجــة ال تقــل عــن 90 % يف امتحــان األســبوع القــادم. 

ت.إعــامل الطــالب يف أنشــطة تعاونيــة. فهــذا مــن شــأنه جعــل املجموعــة أكــرث ترابطــاً وتفاعــالً و 

أكــرث جاذبيــة لألعضــاء األفــراد، خالفــاً لألنشــطة الفرديــة التــي تدعــم الشــعور بالتنافــس وتجعــل 

األنشــطة مفككــة بائســة. 

1 ـ  إن حب الغري هو «االمتداد املتسق ملحبة الذات، وقد يرتبطان معاً يف عالقة ال انفصام لها، فإذا انقطع هذا 

االمتداد أو هذه العالقة ال يكون هناك مجال ملحبة الذات أصالً».( الرشيدي، بشري صالح، نظرية االختيار وتطبيقاتها 

يف علم النفس، مجلس النرش العلمي، الكويت، د.ط. 1995، ص 66)

يرى علامء النفس «أن الفريق ال تنافسه قوة من حيث مدى تأثريه عىل منو األطفال» (الرمياوي، محمد عودة، يف علم 

نفس الطفل، دار الرشوق، األردن، ط1، 2003م،ص362) وأن تأثريه «يبلغ ذروته حوايل نهاية املدرسة االبتدائية ويبدأ 

بالتناقص برسعة بعد ذلك». ( الكايند، ديفيد وأيرن، إيرفينغ، منو الطفل من الطفولة املتوسطة إىل نهاية املراهقة، 

مكتبة األسد، دمشق، د.ط، 1996 ص 99)



113

2.القبول

يحتاج املعلم إىل قبول طالبه كام هم مبا لديهم من أخطاء و خصال .

إن أهــم ســلوك ميكــن للطفــل أن يجربــه هــو القبــول الــكيل بــه كشــخص . إنــه الهديــة األكــرث 

توافقــاً مــع تقدمــه، ومــع العلــم أن التقــدم هــو أحــد النتائــج األساســية للتعلــم ، إال أن املعلــم ال 

يســتطيع تأســيس قبولــه للطــالب عــىل التقــدم الــذي قــد أو يفــرتض بهــم أو يجــب أن يحققــوه 

. بــل عليــه قبولهــم مــن صميــم قلبــه كــام هــم اآلن بــكل خصوصياتهــم و عيوبهــم و أخطائهــم .

أ.قبــول الفــروق الثقافيــة بــني الطــالب : يف الصفــوف املتعــددة الثقافــات تنــوع كبــري يف اللبــاس  

والــكالم  وأســلوب و عــادات الحيــاة بــل ورمبــا أحيانــاً يف صيغــة التواصــل. ومــن خــالل عــدم إرصار 

ــه ، فإنــه يقــدم منوذجــاً لقبــول االختالفــات . وحيــث إن الطــالب  ــأن يكــون طالبــه مثل املعلــم ب

غالبــاً مــا يعتربونــه منوذجــاً لهــم ، فإنــه بذلــك يضــع األســاس لبيئــة صفيــة يشــعر فيهــا الجميــع 

باالنتــامء ..

ب.قبــول الطــالب الذيــن لديهــم صعوبــات : عليــه جعــل هــؤالء الطــالب يشــعرون بالرتحــاب و 

القبــول عــىل الرغــم مــن صعوباتهــم و التــي غالبــاً مــا تعنــي املزيــد مــن العمــل لــه . وكلــام تــم 

ــول الطــالب ذوي  ــار قب ــة إلظه ــايب واملحب ــد اإليج ــر والتأكي ــامم والتقدي ــات االهت اســتخدام عالق

ــدرات  ــع الطــالب ذوي الق ــن للتصــادق م ــدى الطــالب اآلخري ــة ل ــرث، زادت الرغب ــات أك الصعوب

ــة حاجتهــم إىل االنتــامء . املختلفــة و مســاعدتهم عــىل تلبي

ت.قبــول األســلوب الشــخيص للطــالب : ينبغــي التذكــر دومــاً أن القيــم تتغــرّي مــن جيــل إىل جيــل 

.والقصــد هنــا قبــول الفاعــل و ليــس الفعــل: الطــالب بحاجــة إىل أن يثقــوا بأنهــم ال يزالــون بــرشاً 

ذوي شــأن حتــى عندمــا تكــون ســلوكاتهم غــري ســليمة .

3.االهتامم 

مينـــح املعلـــم الطـــالب االهتـــامم يف كونـــه معهـــم ، و يف مشـــاركتهم وقتـــه و طاقتـــه. 
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وميكنــه منــع الكثــري مــن الفــوىض يف الصــف إذا وفــر جرعــات كبــرية مــن االهتــامم االيجــايب قبــل 

حــدوث الســلوك غــري املقبــول .  والوقــت املقتطــع مــن التعليــم لتوفــري االهتــامم، يوازنــه الوقــت 

الــذي يوفــره بعــدم اضطــراره إىل مواجهــة ســلوك غــري مقبــول. 

ــب ســوى  ــاً ال تتطل ــاً نوعي ــا أن يعطــي اهتامم ــن خالله ــه م ــي ميكن ــن الطــرق الت ــد م إن العدي

ــة . ــات قليل لحظ

ــة الطــّالب : إن أرسع و أســهل طريقــة لجعــل كل طالــب يحصــل عــىل كميــة صغــرية مــن  أ.تحيّ

االهتــامم الجيــد هــي أن ميــيض لحظــات قليلــة لقــول كلمــة أو اثنتــني لــكل واحــد منهــم بصــورة 

فرديــة إمــا قبــل الحصــة أو بعدهــا .

كان عــيل مصــدر االزعــاج للصــف ، فــال يشء تقولــه الســيدة فاديــة أو تفعلــه يصــل إىل إدراكــه . 

اقرتحــت عليهــا منحــه اهتاممــاً خاصــاً بتحيتــه كل صبــاح مــع يشء مــن اإلطــراء . بــدت الســيدة 

ــىل  ــق ع ــا أن تعلّ ــت عليه ــه . اقرتح ــه ل ــاً تقول ــيئاً طيّب ــد ش ــة أن تج ــككة يف إمكاني ــة متش فادي

قميصــه : اللــون ، التصميــم ، األزرار ... أي يشء يلفــت نظرهــا . بعــد أيــام اســتنجدت يب ، ســألت 

مــا هــي املشــكلة ؟ فقالــت إنــه عــيل. «منــذ أن ابديــت مالحظتــي عــىل قميصــه أصبــح فخــوراً 

بــه جــداً فلــم يغــرّيه طــوال أســبوع ! لقــد بــدأت تنبعــث منــه رائحــة غــري طيبــة و أصبــح األوالد 

اآلخــرون يغلقــون أنوفهــم عنــد دخولــه الغرفــة . فــامذا أفعــل؟ 

الصــف  يف  لطالبــه  وداع  عبــارات  اســتخدام  نزيــه  املعلــم  بــدأ  منــي  اقــرتاح  عــىل  بنــاء 

ــالب  ــن الط ــة م ــة راجع ــق أي تغذي ــبوع و مل يتل ــدة أس ــو مل ــذا النح ــىل ه ــتمر ع ــن . اس الثام

فاشــتىك مــن أن األســلوب مل ينجــح . اقرتحــت عليــه التوقــف بضعــة ايــام . فــامذا حــدث 

ــن  ــب م ــو غاض ــاذا ه ــأل مل ــة تس ــه طالب ــاً، جاءت ــة وداع ــول كلم ــن ق ــف ع ــوم توق ؟ يف أول ي

الجميــع . و عندمــا أكــّد لهــا أنــه ليــس غاضبــاً أجابــت : ملــاذا إذن مل تعــد تقــف ببــاب 
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الغرفة لتقول كلمة وداع كام كنت تفعل عادة ؟

ب.االســتامع للطــالب: إن جلســة واحــدة ملــدة خمــس عــرشة دقيقــة تقــوي العالقــة بــني املعلــم و 

الطالــب لســنة كاملــة بــل رمبــا أكــرث . 

إن االســتامع هــو مجــرد إعطــاء أذن صاغيــة متعاطفــة . فيــام يــيل بعــض االمــور األساســية لهــذا 

الغــرض: 

املحافظــة عــىل الهــدوء: عندمــا ال يــدري  املعلــم مــاذا عليــه أن يقــول ، فمــن األفضــل   •  

الصمــت.  التزامــه 

إعطــاء إشــارات غــري لفظيــة توحــي باالهتــامم : إتصــال بالعيــون . إميــاءة بالــرأس بــني   •  

الحــني واآلخــر.  ولعــل وقفــة مشــابهة لوقفــة الطالــب تســاعده أحيانــاً عــىل الشــعور 

ــم.  ــاه املعل ــاح تج باالرتي

التعبــري لفظيــاً مــن غــري كلــامت : اســتخدام أصــوات مشــجعة مثــل اممــم مــع االبقــاء   •  

عــىل نــربة الصــوت و لغــة الجســم وديّــة .

4.التقدير1

أقوى مبدأ يف الطبيعة البرشية هو الرغبة الشديدة يف الحصول عىل التقدير .

لتقديــر الطــالب ، ميكــن اإلشــارة كيــف أن شــيئاً مــا فعلــوه قــد أفــاد املعلــم أو الصــف أو املدرســة. 

يعلــن املعلــم تقديــره و يظهــره أمــام الجميــع . قــال Mark Twain إن: ”املديــح الــذي يســاعدنا يف 

طريقنــا ليــس هــو ذلــك الــذي يبقــى مكتومــاً يف العقــول بــل الــذي يعلــن أمــام املــأل“. 

1 ـ إن الطالب الذي يعجز عن تحقيق هذا الشعور يف الصف، فإنه «يعيش حالة من األمل النفيس تحول دون تحقيقه 

لالنتباه والرتكيز أثناء العملية التعليمية. ”  (أورانج, كارولني: 2006، 144 اسرتاتيجية ذكية لتجنب ارتكاب االخطاء يف 

الصف الدرايس، دار الكتاب الجامعي، فلسطني، ص243)
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ــلوك  ــح و الس ــني املدي ــط ب ــم الرب ــل يت ــىل الفع ــز ع ــل :بالرتكي ــس الفاع ــل و لي ــر الفع أ. تقدي

املحبــب: «أشــكرك عــىل املســاعدة يف جمــع األوراق». وبــذا يعــرف الطالــب بالضبــط مــا الــذي 

ــر.  ــتحق التقدي ــه ليس فعل

ب.وصــف الســلوك وصفــا دقيقــا: تظــل عبــارات التقديــر خاليــة مــن أي مقارنــات بطــالب آخريــن 

و أي أحــكام  وانتقــادات تتعلــق بســلوكات أخــرى .

ت.إعطــاء كلــامت تقديــر مكتوبــة : يعتــز الطــالب ملــدة طويلــة مبذكــرات التقديــر التــي يتلقونهــا 

مــن معلميهــم. 

ج.تعليــم الطــالب أن يطلبــوا التقديــر: وضــع مجموعــة مــن ورق الرســائل يف صنــدوق يف مؤخــرة 

الغرفــة ودعــوة الطــالب ألن يكتبــوا مذكــرات تقديــر ألنفســهم حــول ســلوكهم . ويف نهايــة اليــوم 

دعوتهــم لقــراءة مذكراتهــم أمــام املعلــم . فــإذا وجدهــا دقيقــة و صحيحــة وقـّـع عليهــا و شــجعهم 

عــىل أن يأخذوهــا معهــم إىل بيوتهــم .

5.التأكيد اإليجايب 

ــامت  ــرتاف بالس ــن االع ــراب ع ــة لالع ــة أو مكتوب ــة لفظي ــد إيجابي ــارة تأكي ــم عب ــن تقدي  ميك

اإليجابيــة يف شــخصية الطالــب . فأفضــل طريقــة لتقديرهــا هــي العبــارات التــي توجــه إىل الفاعــل 

و ليــس الفعــل .

عندمــا يتــم تقديــر الســامت اإليجابيــة ، تتملــك الطــالب مشــاعر طيبــة ليــس حــول أنفســهم فقــط 

بــل أيضــاً حيــال املعلــم ألنــه بــذل الجهــد و كــرّس وقتــه لــه .

6.املحبة

املحبة هديّة ال ترتبط برشوط

يحتــاج  التــي  الرســالة  و   . الفعــل  عــن  النظــر  بغــض  الفاعــل  إىل  دومــاً  املحبــة1  توّجــه 

1 ـ أكــدت األبحــاث التــي تناولــت تأثــري الحرمــان العاطفــي عــىل الطفــل، أنــه قــد يــؤدي يف الحــاالت 

= حــريك   ، النفــيس  النمــو  أصعــدة  كل  يطــال  وقــد  دامئــاً...  يصبــح  قــد  عقــيل  نقــص  إىل  املتطرفــة 
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الطــالب إىل تلقيهــا هــي: «أنــا محبــوب مهــام كانــت الظــروف . فمعلمــي لــن يتوقــف عــن محبتي 

إذا ارتكبــت خطــأ أو وقعــت يف مشــكلة.  هــو يحبنــي لــذايت» .

الطالب أكرث ميالً و رغبة التباع القوانني عندما تأيت من صديق و ليس من عدو. 

ملســة املحبــة : مــن املتعــارف عليــه أن اللمــس لــه قيمــة كبــرية . فمنــذ القــدم يحتــاج األطفــال إىل 

اللمــس  واالحتضــان . وتظــل هــذه الحاجــة إىل اللمــس مســتمرة طــوال الحيــاة . وهــذا مــا يجعــل 

املصافحــة والرتبيــت عــىل الظهــر و العنــاق طرقــاً فاعلــة إلظهــار املحبــة .

بعــد تأمــني هــذه العالقــات يســهل عــىل املعلــم االنتقــال إىل تصميــم الــدرس بشــكل يتوافــق مــع 

ــزه ، فيبــدأ العمــل عــىل إثــارة دافعيــة التعلــم عنــده ليضمــن بالتــايل تعزيــز  نجــاح الطالــب  ومتيّ

بيئــة فكريــة ســليمة.

ثانياً: إثارة الدافعية عند الطالب

ــون  ــية ويتوقع ــادة الدراس ــني يف امل ــالب مهتم ــون الط ــا يك ــم عندم ــىل التعل ــة ع ــزز الدافعي تع

ــذه  ــق ه ــة تحقي ــاليب التالي ــدف األس ــداف. وته ــذه األه ــق ه ــدرس لتحقي ــم ال ــاح. فيصم النج

ــة.  ــة والخارجي ــة الداخلي ــالل الدافعي ــن خ ــداف م األه

ــاه  ــة لجــذب انتب ــاه. ميكــن اســتخدام اســرتاتيجيات معين 1.إســتخدام اســرتاتيجيات جــذب االنتب

ــب.  ــامم الطال ــىل اهت ــة ع ــة للمحافظ ــوال الحص ــتخدامها ط ــة، واس ــة الحص ــذ بداي ــالب من الط

ــة.  ــة وتوكيدي ــة ، عاطفي ــة ، تحريضي ــات: مادي ــع مجموع ــرتاتيجيات إىل أرب ــذه االس ــم ه وتنقس

= ولكنه ميس بشكل أكرث فعالية طاقات تكوين املفاهيم، يشوش عالقات الطفل مع الغري ويودي به إىل نوع من عدم 

التكيف( نوف، فيكتور سمري:  2002 التحليل النفيس للولد، ترجمة فؤاد شاهني، مجد، بريوت، ط4،).
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أ. تتعامــل جاذبــات االنتبــاه املاديــة مــع أي مثــري بجــذب حاســة أو أكــرث مــن الحــواس 

ــط والســبورة واملوســيقى  ــد الصــور والخرائ ــذوق). وتع (النظــر والســمع واللمــس وال

ــويت  ــريه الص ــم وتعب ــرك املعل ــار تح ــن اعتب ــك. وميك ــن ذل ــة ع ــة أمثل ــياء اليدوي واألش

ــة.  ــريات مادي مث

ب. تشــمل جاذبــات االنتبــاه التحريضيــة اســتخدام مناســبات أو أحــداث فريــدة1 

ــرة  ــم معلومــات متغاي ــم تقدي ــل هــذه األحــداث ميكــن للمعل ــق مث ومتعارضــة. ولخل

ــتخدمة.  ــة املس ــالب بالعفوي ــتمتع الط ــد يس ــؤ إىل ح ــىل التنب ــادراً ع ــون ق ــة، ليك ومتناقض

ت. جاذبــات االنتبــاه العاطفيــة. يعمــل املعلــم عــىل توظيــف الجــزء االنفعــايل للمعلومة 

لتخاطــب مشــاعر الطــالب وانفعاالتهــم، فيســعى لتشــغيل الجانــب األميــن مــن الدمــاغ 

عنــد طالبــه لينجــح يف تحريــك انفعاالتهــم وعقولهــم معــاً، فهوالخبــري بطالبــه القــادر 

عــىل جــذب انتباههــم عاطفيــاً مــن خــالل بعــض الخطــوات مثــل:

بدء الحصة بـــرسد قصة، فالدمـــاغ يحب القصة، تثـــري انتباهه، فهي   •  

املعلومـــات. تنظيـــم  يف  طبيعتـــه  مـــع  تتوافـــق 

منحهـــم الحريـــة يف االختيـــار، فالحرية تؤمـــن لصاحبهـــا اليقظة   •  

يختـــاره.      ملـــا  واالنتبـــاه 

التعبـــري عن االنفعـــاالت اإليجابية مـــن قبل املعلـــم لينتقل عدواها   •  

. ليهـــم إ

ث. تؤكــد جاذبــات االنتبــاه التوكيديــة عــىل قضيــة أو حــدث معــني. عــىل ســبيل 

1 ـ إن ”جهاز التنشيط الشبيك يقوم بتنقية املعلومات فعندما يتم استقبال أي يشء غري عادي، يقوم هذا الجهاز 

بإطالق مادة النوربينفرن إليقاظ الدماغ“. (عفانة، عزو: 2009، التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبني, دار الثقافة، 

عامن، ص44)



119

ــداً اآلن.  ــوا جي ــول: «انتبه ــني بالق ــوع مع ــالب ملوض ــاه الط ــذب انتب ــن ج ــال ميك املث

ــداً».  ــان ج ــان مهمت ــان التاليت النقطت

ــاة  ــب مراع ــالب. وج ــة الط ــتثارة دافعي ــات اس ــب وحاج ــات لتتناس ــام والتدريب ــل امله 2.تعدي

الفــروق الفرديــة يف القــدرات ويف البيئــة االجتامعيــة واملواقــف تجــاه املدرســة وتجــاه بعــض املــواد 

ــة.  ــد اتخــاذ القــرارات الخاصــة باســرتاتيجيات اســتثارة الدافعي الدراســية وأخذهــا بالحســبان عن

فبعــض الطــالب يحتاجــون للتنظيــم أكــرث مــن غريهــم بينــام يحتــاج البعــض اآلخــر إىل مزيــد مــن 

التعزيــز واإلطــراء. 

ــق  ــد تطبي ــم ســياقات غــري متوقعــة عن ــة االســتهاللية وتقدي ــة يف األمثل ــادة مألوف 3.اســتخدام م

املفاهيــم واملبــادئ. فعــىل ســبيل املثــال، عنــد تعليــم الطــالب النظــام التصنيفــي للنباتــات 

والحيوانــات، ميكــن البــدء بتصنيــف أنــواع مختلفــة مــن الطــالب لتوضيــح التصنيــف. ومــن ثــم 

تشــجيعهم عــىل تطويــر نظــام تصنيفــي لأللعــاب االلكرتونيــة عــىل أســطوانات مدمجــة يف أحــد 

ــاب. محــالت األلع

4. وقــوف املعلــم بــني جميــع الطــالب، بحيــث يكــون عــىل مقربــة مــن الجميــع. مييض بعــض املعلمني 

قرابــة 70 % مــن وقــت الحصــة وهــم واقفــون يف مقدمــة الصــف. فتكون مســاهمة الطالب الجالســني 

يف مؤخــرة الصــف متواضعــة وقليلــة يف املناقشــات الجاريــة وبالتــايل ميســون أقــل انتباهــاً للــدرس مــن 

الطــالب الجالســني يف املقدمة. 

5. مراقبــة انتبــاه الطــالب خــالل الــدرس وتقديــم املســاعدة الطارئــة عنــد الــرضورة. غالبــاً مــا يركــز 

الطــالب عــىل الــدرس وينتبهــون ملجرياتــه عندمــا يعرفــون أن املعلــم يراقبهــم باســتمرار للتأكــد 

مــن انتباههــم للــدرس وملســاعدتهم عنــد مواجهــة بعــض الصعوبــات. يــزداد إنجــاز الطــالب عنــد 

ــل اســتخدام الســبورة  ــة مث ــع الوســائل التعلمي ــة. إن تنوي ــواد التعلمي ــع يف األســاليب وامل التنوي

الضوئيــة والســبورة العاديــة ورشائــط الفيديــو والرشائــح يجعــل مــن الــدرس آيــة يف املتعــة. وعــىل 

ــوع ال  ــل. فالتن ــني القات ــب الســقوط يف بحــر الروت ــاً لتجن ــة دوري ــه التعلمي ــم مراجعــة طرق املعل

يذهــب امللــل عــن الطــالب وحســب وإمنــا يســتجيب ويتوافــق مــع قدراتهــم ذكاءاتهــم املتعــددة. 
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6. إظهــار الحامســة والتشــويق1 : يعتــرب حــامس املعلــم عامــالً آخــر مــن عوامــل املحافظــة عــىل 

انتبــاه الطــالب. وميكــن إظهــار الحامســة مــن خــالل الــكالم والعيــون والتلميحــات وحركــة الجســد 

والتعابــري الوجهيــة. 

7. استخدام اسرتاتيجية طرح األسئلة2 بفعالية للحفاظ عىل االنتباه. 

أ. يســاعد انتقــاء الطــالب عشــوائياً عــىل إبقائهــم أكــرث انتباهــاً. ومــن املهــم تكويــن بيئــة   

ــن  ــة م ــات متفاوت ــئلة بدرج ــه األس ــاح. وتوج ــىل النج ــع ع ــجع الجمي ــة تش صفي

الصعوبــة وفقــاً ملســتويات الطلبــة. 

ب. طــرح الســؤال قبــل انتقــاء طالــب لإلجابــة عنــه يعطــي الطــالب وقتــاً أطــول للتفكــري   

بالســؤال واإلجابــة املحتملــة، كــام ويولــد متعــة أكــرب لديهــم ويزيــد مــن انتباههــم 

ــة.  ــي باإلجاب ــع معن ، فالجمي

ج. انتظار خمس ثوان عىل األقل3 بعد طرح السؤال قبل انتقاء طالب لإلجابة.   

 

بإطالق    Norepinephrine مادة  املشّوقة...وتبدأ  العصبية  الناقالت  ”إطالق  ليتم  الدرس  عرض  يف  التشويق  ـ   1

سلسلة من االستجابات الكيميائية التي تزيد من قوة الخربة وإدراكها».(أبو قمبز, محمد هشام: 2009، فن التواصل 

مع اآلخرين، السعودية،ص20)

2 ـ إن املعلم الذي يرص عىل طرق وحيدة وعىل الجواب الصحيح األوحد يتجاهل يف الواقع األمور التي حافظت عىل 

بقاء الجنس البرشي لقرون عديدة. إذ أن البرش قد حافظوا عىل بقاء نوعهم من خالل تجريب أشياء جديدة وليس 

من خالل الحصول دامئاً عىل الجواب الصحيح. 

3 ـ لعل السؤال األجدى يف هذا املجال هو: ”ما هو الدليل؟“ فهو ينمي عادة الدقة يف الفكر ويساعد عىل توضيح 

املعايري التي بدورها تكسب التلميذ سبيل النقد وتعلمه السعي الحثيث لتحقيق الجودة العالية. وهذا يستوجب 

التفكري  مستويات  وبتنمية  التلميذ،  لدى  املعرفية  باملهارات  وعالقته  منها*  نوع  كل  وقياس  األسئلة  بطبيعة  إملاماً 

العليا عنده. فالتلميذ إذا ما وضع يف حجرة سادها التساؤل الدائم اضطر إىل تحمل مسؤولية تعلمه ونقد أخطائه 

وتحليل أعامله الفكرية. واملعلم يف هذا املجال ينشئ لدى التلميذ فكراً خالقاً إذ يعوده التأمل يف الجواب والتخطيط 

له فيمهله عدة ثواٍن للتفكري وال يقبل أجوبة تعرب عن االستسالم مثل ال أستطيع أو ال أعلم وإمنا يستطيع تحديد 

املهارات التي يفتقر إليها لحسم املوقف، كذلك يعلمه أن ال بأس من تغيري الحل ما دام هناك تجدد يف املعطيات، 

النظر  األمور من وجهات  أجوبة ورؤية  تقبل عدة  التلميذ عىل  لحلِّها، فيربمج  أكرث من وجه  املسألة تحتمل  وأن 

األخرى.
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            د. تشــجيع الطــالب عــىل االســتجابة إلجابــات زمالئهــم. بســؤال أحدهــم الــرد والتعليــق 

عــىل إجابــة رفيقــه. 

ه. طــرح أســئلة مرتبطــة بحيــاة الطــالب وحاجاتهــم الخاصــة وخرباتهــم ومواقــف وحــاالت   

مشــابهة1 ليجــد الطــالب معنــى  ومغــزى يف التعلــم. 

و. تعزيــز جهــود الطــالب والتأكيــد عــىل مســتوى عــال مــن العبــارات اللفظيــة اإليجابيــة .   

ينتبــه الطــالب مليــاً يف حــال وجــود البيئــة التعليميــة اإليجابيــة. 

ــال  ــن حي ــري متوتري ــم غ ــالب بجعله ــع الط ــامً م ــجعاً وحلي ــن مش ــة. ك ــة داعم ــيس لبيئ 8.التأس

ــة. ــم التعليمي ــم جهوده ــة وبدع ــطة التعليمي األنش

أ. جــذب اهتــامم الطــالب يف املــادة الدراســية ، خطــط ملشــاركتهم الفعالــة، خــذ الوقــت   

الــكايف لفهــم مــا يعتــربه الطــالب هامــاً وممتعــاً، أعــرض أهــداف التعلــم وتوقعاتــه 

ــة.  ــة ووافي ــة ممتع ــاق بطريق ــدم املس ــدرس، ق ــة ال يف بداي

ب. تصميــم األنشــطة لنجــاح الطــالب. تســتثار دافعيــة التعلــم عنــد الطــالب عندمــا   

ــة  ــات يف املرحل ــون النجــاح بثب ــم يحقق ــن أنه ــد م ــك تأك ــون النجــاح، لذل يتوقع

ــرية ،  ــك بخطــوات صغ ــاعدهم للتحــرك أمام ــم س ــن ث ــتيعابهم وم ــن اس األوىل م

ممهــداً لهــم الطريــق قبــل كل خطــوة مــن الخطــوات محققــني التكيّــف مــع كل 

خطــوة جديــدة مــن دون اضطــراب أو إحبــاط. 

ج. تقديـــم املـــادة التـــي تنطـــوي عـــىل قـــدر مناســـب مـــن الصعوبـــة والتحـــدي،   

إشـــعارهم بالثقـــة بالنجـــاح بجهودهـــم و نشـــاطهم : تجـــزيء التدريبـــات 

1 ـ إن «النمو الذهني والعقيل يكون بإحداث التوازن االستبصاري بني املعلومات السابقة والجديدة، وهذا التوازن 

ال يكون إال عرب عمليات عقلية تنتقل بالذهن من حالة الفوىض إىل حالة توازن جديدة بعد احتواء املوقف الجديد 

بصورة منطقية». (وطفة عيل أسعد والرمييض خالد: 2004، الرتبية والطفولة تصورات علمية وعقائد نقدية، املؤسسة 

الجامعية، السعودية، ص 298). وهذا يستلزم تنشيط العمليات العقلية عرب إعطائه املسائل التي تستوجب التفكري 

والتي من شأنها إرواء الغذاء الفكري عند التلميذ وتنويعه وجعله مستساغاً لديه.
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الصعبـــة إىل أجـــزاء أصغـــر قابلـــة لإلنجـــاز مـــن دون بـــذل جهـــد إضـــايف، وزع 

الطـــالب يف مجموعـــات1 لحـــل التامريـــن والعمـــل عـــىل إعطائهـــم نوعـــاً مـــن 

ـــق  ـــط والقل ـــر والضغ ـــف التوت ـــا يف مواق ـــدروس، أم ـــىل ال ـــيادة ع ـــيطرة والس الس

فـــإن طالبـــك ســـيختارون الســـالمة وال يشـــاركون خوفـــاً مـــن الفشـــل. 

ــة  ــة املصمم ــطة العملي ــم واألنش ــني التعل ــل ب ــب الفص ــر وج ــق والتوت ــف القل د. لتخفي  

ــم  ــارات املصممــة لتقوي ــني االختب ــة وب ــم مــن جه واملعــدة للتشــجيع عــىل التعل

أداء الطالــب، بحيــث تنظــم األنشــطة الصفيــة عــىل أنهــا خــربات تعلميــة وليســت 

ــة.  ــارات تقوميي اختب

بعــد إثــارة دافعيــة الطالــب يبقــى عــىل املعلــم مهمــة إيصــال الفكــرة أو املعلومــة لــه يف خطــوات 

مدروســة متوافقــة مــع عمــل الدمــاغ ، أو عــرب التعلــم الالشــعوري الــذي يقصــده املعلــم يف أحيــان 

كثــرية يف الحصــة التعلميــة.

الدرس، فيزيد فهمهم ويفسح  الفّعال. يقوم طالب برشح  الحيوي  للتعلم  التعلم باملجموعات يتيح فرصة  ـ إن   1

املجال أمامهم للتكلم وأخذ زمام املبادرة وأخذ عادات تعلم جيدة تنفعهم يف املستقبل، ويستطيع الطالب اآلخرون 

من  عالقة  وسيادة  التالميذ  بني  الصادق  التواصل  عىل  يشجع  شك  وال  وهذا  الفهم،  يف  أعمق  درجة  إىل  الوصول 

الود واالحرتام... ويتم تبادل األدوار يف كل حني ليأخذ املفرس دور املستمع وبالعكس... وتشري الدراسات إىل ”أن 

الوضع الصفي يعمل عىل تغيري كياموية الدماغ. وهذا دليل قويٌّ عىل أهمية تغيري األدوار بشكل مستمر لضامن 

إتاحة الفرصة لكل طالب ألن يقود ويقاد“.( ليفي، راي وأوهانلون، ويبل: 2003 حاول أن تروضني، مكتبة جرير، 

السعودية، ص 118-117) ولعل يف ذلك - فضالً عن إثارة اهتامم التالميذ – حلٌّ الختالف مستويات التالميذ بدالً 

من التعامل مع كل متعلم عىل حدة، فيُعدُّ الفرد بشكل يؤهله لدراسة واستيعاب شتى مجاالت املعرفة ومناحيها.
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ثالثاً: التعلم من أجل التذكر1

إذا مل تستطع أن تصل إىل طالبك فلن تستطيع تعليمهم !

مــع اســتحواذ املعلــم عــىل الطــالب بتأمــني منــاخ تعلمــي إيجــايب و إثارتهــم تعلميــاً ، ســهل عليــه 

ــايل  ــا . و بالت ــة يف تلقيه ــات و العاطف ــّدة يف املعلوم ــم الج ــّرس له ــد ي ــو ق ــم،  فه ــول إليه الوص

دفعهــم نحــو تكويــن ذاكــرة طويلــة األجــل .

1.التعلم يف خطوات مدروسة

هي خطوات ستة:

الخطوة 1 : التأمل2 

ــت .  ــم بعــض الوق ــر له ــا أن نوف ــب من ــط يتطل ــام بعمــل رواب إن إتاحــة الفرصــة للطــالب للقي

يتيــح التأمــل للشــخص أن يبحــث يف ذاكرتــه عــن املعلومــات الســابقة3 التــي قــد تتوفــر لديــه عــن 

املوضــوع . و مبعالجــة املعلومــات الجديــدة باملعلومــات األقــدم ، أي بالذاكــرة الطويلــة األمــد.

الحالية  الذاكرة  بنيـة  بها بطريقة منظمة يف  للمعلومات واالحتفاظ  االنتقايئ  التمثل  القدرة عىل  «التذكر هو  ـ   1

وإعادة إنتاج بعض أو كل هذه املعلومات يف زمن معني باملستـقبل وذلـك تحت ظروف أو رشوط محددة». (عبد 

الله، محمد قاسم: 2003 سيكولوجية الذاكرة، مطابع السياسة، الكويت، ص 17).

2 ـ ترتسخ التشابكات العصبية حني متنح وقتاً كافياً للتشابك.. وقد يكون وقت التأمل هو الوقت األكرث نفعا للتفكر 

وهضم املعلومات الجديدة. يقول أحد املختصني الرتبويني  ALCINA SILVA إن وقت االسرتاحة يسمح للدماغ 

بإعادة استخدام مادة CREB وهي الحروف األوىل ملفتاح بروتني له أهمية بالغة يف تكوين الذاكرة طويلة األجل.( 

جينسني، أيريك، 2001، مرجع سابق،ص60)

3 ـ أشارت الدراسات إىل تأثري ” املعرفة السابقة عىل التعلم الجديد بنسبة 50 % ” (حمدان، محمد زياد: 1985 

ترشيد التدريس مببادئ واسرتاتيجيات نفسية حديثة ، دار الرتبية الحديثة، األردن، ص75).
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التأمل أو التفكر ليس ترفاً ، إمنا هو رضورة

الخطوة 2: إعادة التشفري 

تشــري الدراســات إىل أننــا نتذكــر بشــكل أفضــل مــا ننتجــه بأنفســنا . فــإذا اســتطاع طالبنــا إنتــاج 

ــن املعلومــات يف الذاكــرة  ــذ يكــون قــد حــان الوقــت لتخزي تفســريهم الخــاص للمفهــوم ، عندئ

الطويلــة األمــد . و إذا كانــت املعلومــات غــري واضحــة للطالــب ، يســتطيع املعلــم و الحالــة هــذه 

أن يزيــل أيــة مفاهيــم خاطئــة لــدى الطــالب .

نويص باتباع االسرتاتيجيات التالية عند القيام بعملية إعادة التشفري : 

التفسري، التمثيل، التصنيف، التلخيص، االستنباط ، املقارنة، الرشح .

املادة املنتجة ذاتياً يتم تذكرها بشكل أفضل

الخطوة 3 : التعزيز 

ــا يعرفــون مــا إذا كانــوا يفهمــون الحقائــق و املفاهيــم و اإلجــراءات1.  يف هــذه الخطــوة، نــدع طالبن

ونســتطيع أن نزيــل أي اعتقــادات خاطئــة لديهــم عــن طريــق القيــام بإجــراء تقويــم ملحاوالتهــم إعادة 

تشــفري مــا تعلمــوه و بــدون تخصيــص درجــات لذلــك التقويــم .

الخطوة 4 : التدرب2 

1 ـ يشري الباحث الرتبوي جون كارول إىل أن الطالب باختالف قدراتهم قادرون عىل تعلم املوضوع املدريس عند 

تزويدهم بوقت كاف  يتناسب مع معطياتهم الشخصية. (املرجع نفسه، ص217) 

2 ـ يدرك املعلم أن الطالب يحتاجون لتكوين البناء اإلدرايك لخربات التعلم األفقي املفصل دون العمودي املرتاكم 

للمفاهيم واألشياء . إن التفصيل يف خربة التعلم الواحدة كامً وكيفاً أفيَد للطفل وأجدى لنمو إدراكه مام لو تعلم 

خربات كثرية متنوعة يف وقت قصري واحد.؟ (حمدان، محمد زياد ، 1985، مرجع سابق ،ص75 )فاملعلم هنا يعمل عىل 

التحقق والتثبت من متكن الطالب من املعلومة ، يشجعهم عىل املشاركة بخرباتهم ، القيام بعمليات تقييم وحوار 

وطرح األسئلة لبعضهم البعض ، كتابة منوذج ألسئلة االختبار ، ربطهم بني األفكار وواقعهم الخاص، حثهم عىل الكتابة 

، تقسيم الطالب  ...) وتقديم املادة عرب تنفيذ مرشوع أو تقديم عرض مرسحي  عام تعلموه ( مذكرات ، مقاالت 

الذين  الطالب  نتائج مجموعة من  الدراسات  املناقشات. وقد قارنت إحدى  أو مجموعات صغرية إلقامة  لثنائيات 

استمعوا ملحارضة ثم ذهبوا ومجموعة أخرى طلبت مناقشة املحارضات .وأوضحت النتائج وجود تغيري نسبته 3 % يف 

السلوك يف املجموعة العادية مقارنة ب32 % يف   مجموعة التجربة.[جينسني ، إيريك ، 2008 ، مرجع سابق ، ص209 ]
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يف الوقــت الــذي يســتطيع طالبنــا وضــع املفاهيــم و الحقائــق و اإلجــراءات بكلامتهــم الخاصــة و 

بدقــة ، عندئــذ نســتطيع القــول إنهــم قــادرون عــىل البــدء بنقــل أو تحويــل املعلومــات إىل الذاكــرة 

الطويلــة األمــد .

ــط  ــة ، فإعــادة التشــفري الدقيقــة هــي إنشــاء شــبكة مــن الرواب ــات املتعــددة رضوري إن التدريب

ــاغ.  ــة يف الدم العصبي

ومهمــة هــذه الخطــوة هــي نقــل املعلومــات مــن الذاكــرة العاملــة ووضعهــا يف أنحــاء متفرقــة 

مــن الدمــاغ مــن أجــل الوصــول إليهــا بيــرس و ســهولة أكــرث .

  الخطوة 6 : املراجعة 

مــن األمــور املهمــة توقيــت عمليــة املراجعــة . فمــن الــرضوري توزيــع عمليــات املراجعــة بشــكل 

متقــارب يف البدايــة ومــن ثــم نقــوم بتوزيعهــا بشــكل متباعــد فيــام بعــد . 

الخطوة 7 : االسرتجاع 

إن القــدرة عــىل الوصــول إىل الذاكــرات الطويلــة األمــد، واســتحضارها إىل عمليــة الذاكــرة العاملــة 

، و حــل املشــاكل يعتــرب ذروة مــا تقــوم بــه الذاكــرة .

2. التعلم الالشعوري

 إن الكثــري مــن العوامــل املؤثــرة عــىل عمليــة التعلــم ال تكــون موجــودة يف خطــة الــدرس 

الخاصــة باملعلــم أبــداً . ولكنهــا تظهــر مــن خــالل مئــات املتغــريات الصغــرية املتواجــدة 
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ــرض  ــدات الشــخصية ، يتع ــة املعتق ــم وصــوالً ملجموع ــر املعل ــن مظه ــة م ــم. بداي ــة التعل يف بيئ

الدمــاغ ملئــات املثــريات مــن كل االتجاهــات ، وال ميكــن أن يصبــح الشــخص عــىل وعــي بهــا كلهــا . 

أ. بعض التعلم يحدث تلقائياً : 

بينــام يتــم نســيان املحتــوى التعليمــي املوجــه بوعــي مــع مــرور الوقــت ، فإن اســتخدام     

ــت .  ــرور الوق ــع م ــاً م ــم حق ــن التعل ــد م ــاء يزي اإليح

  مبــا أن اإليحــاءات تؤثــر عــىل التحيــزات واملعتقــدات ، وتوجهــات الطــالب، فإنــه ال يوجد   

إيحــاء بــدون وجــود «اإليحــاء العكــيس» . أي كل اإليحــاءات اإليجابيــة مجــرد أجســام 

مضــادة للمعتقــدات الســيئة والســلبية . وإذا توقفــت اإليحــاءات الســلبية فجــأة ، فلــن 

يكــون هنــاك حاجــة إىل ضــخ اإليحــاءات اإليجابيــة للطــالب . 

ــن  ــص الطــالب م ــدون «إيحــاء عكــيس» ، فلتحــاول جاهــداً تخلي ــاء ب   « ال يوجــد إيح  

بداخلهــم» .  املوجــود  الخمــول 

أوجــد بيئــة تعلــم غنيــة باإليحــاءات اإليجابيــة ، ضــع معايــري عاليــة لنفســك ، وللبيئــة التــي تــدرس 

فيهــا. أرشك طالبــك يف وضــع وتحقيــق املعايــري املتفــق عليهــا أيضــاً ، وتذكــر أنــه عــىل الرغــم مــن 

تركيــزك عــىل املحتــوى فــإن الطــالب يســتوعبون أكــرث مــام تقــول بصــورة مبــارشة ، فعندمــا تضــع 

ــول ، ويالحظــون  ــا تق ــم يســمعون م ــال، فه ــة الشــفافة عــىل الربوجيكتور،عــىل ســبيل املث الورق

ــن عــىل وعــي  ــايل ك ــول أيضــاً ، وبالت ــا ال تق ــم يســمعون م ــول بأنه ــا الق ــك، وميكنن ــري وجه تعاب

بالرســائل غــري اللفظيــة وتأكــد مــن أنهــا متوافقــة مــع مــا تريــد تلقينــه لهــم . 

تــدرب عــىل تقدميــك للــدرس أمــام املــرآة، أو مــع زميــل لــك للتأكــد مــن أن كلامتــك متوافقــة مــع 

ــم نفســك. وأهــم يشء هــو أن  ــو ، وقــم بتقيي ــط فيدي ــك عــىل رشي لغــة جســدك . أو ســجل ذل

تراقــب ســلوكياتك ، فــإن طالبــك بــكل تأكيــد ســوف يتأثــرون بهــا . 
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ــالب:  ــىل الط ــر ع ــيل يؤث ــا ي ــكل م ــه . ف ــوم بتدريس ــام تق ــري م ــرث بكث ــون أك ــالب يتعلم إن الط

معاملتــك لهــم، مــا تقولــه وكيفيــة قولــك لــه، ومــا ال تقولــه، حساســيتك الحتياجاتهــم، توجهاتــك 

ــاة ومــدى اســتامعك لهــم .  ــة والحي ــك ومشــاعرك تجــاه البيئ نحــو عمل

 وتعكس االسرتاتيجيات التالية أساليب وطرقاً إيجابية للتعلم الالشعوري : 

كن قدوة للسلوك اإليجايب ، ولالستمتاع بالتعلم .     

ضع صوراً وملصقات تحفيزية عىل الحائط يف الفصل .     

أبرز القدرة الحسنة واملتحدثني من الضيوف ...    

أذكر أسامء الخرباء البارزين يف املجال الذي تدرسه لهم .     

أدخــل يف رشحــك رشائــط فيديــو، وأقراصــاً مدمجــة CD، ورشائــح للعــرض، وصــوراً عــام     

ــم.  ــه له تدرس

أخربهم بقصص عن طالب قدامى ثابروا ونجحوا .     

قدم معلوماتك عن املوضوع و اطرحه بطريقة مثرية .     

قاوم القوالب النمطية السلبية بصورة إيجابية .     

ركز عىل بناء املهارات وحل املشكالت ليك يتعلم الطالب كيفية تحقيق النجاح .     

ابدأ يف أي موضوع جديد بحفاوة .     

اعقــد املناقشــات بــني الطــالب ، وشــجعهم عــىل التحــدث عــن مخاوفهــم ومشــاعرهم     

ــم.  ــن التعل ــم م ــا يقلقه وم

وفر لهم املصادر الكافية ، ومكنهم من التعلم بأسلوب موافق لطبيعتهم .     

شجعهم عىل إيجاد معنى شخيص فيام يتعلمونه .     

تقبل دامئاً كل أسئلتهم وتعليقاتهم .     
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ــي  ــىل مســتوى الوع ــل ع ــاء يعم ــاً . فاإليح ــل دامئ ــددة يعم ــاء بأشــكاله املتع إن اإليح

ــث :  ــك حي ــم غــري مســبوق عــىل طالب ــري عظي ــه تأث والالوعــي ، ول

إذا كان الطالب مفعامً بالثقة ، يزيد التعلم .     

إذا كان الطالب يثق باملعلم ، يزيد التعلم .     

إذا كان الطالب يظن أن املادة مهمة ، يزيد التعلم .     

إذا كان الطالب يظن أن املادة ممتعة وقيمة ، يزيد التعلم كثرياً .     

ــر عــىل طالبــك بالفعــل يف كل تلــك النواحــي ، ولكنــك تقلــل مــن  يف الواقــع إنــك تؤث    

شــأن قــوة هــذا التأثــري. قــد تقــول: «هــذا الفصــل القــادم هــو أصعــب فصــل يف الكتــاب 

، ولذلــك فليحــاول الجميــع تحملــه!»، أو أن تقــول: «الفصــل القــادم هــو املفضــل لــديَّ 

ــه»  .  ــة الرائعــة التــي ســنتعرض لهــا مــن خالل ، ولذلــك اســتعدوا للتجرب

ماذا يعني هذا بالنسبة لك ؟ 

   اإليحــاء اإليجــايب طريقــة قويــة وأخالقيــة لتحفيــز الطــالب . علــق عــىل األبــواب رســائل   

ــد» . ــي أكي ــل : «نجاح ــة مث ــة إيجابي تعزيزي

   عليــك أن توحــي لطالبــك أن املــادة التــي تدرســها ممتعــة . انقــل لهــم رســالة مفادهــا   

أن التعلــم ممتــع ، وســهل ، وإبداعــي ، وأنهــم سيســتمتعون بالدراســة مبفردهــم الحقــاً 

ــوايل  ــل ح ــاول نق ــم . فح ــام ازداد التعل ــم كل ــادر ألذهانه ــدة تتب ــكار الجدي ، وأن األف

ــاعة .  ــة كل س ــالة إيجابي ــن رس عرشي

ب.سلطة املعلم ومصداقيته 

أقــوى  التعلــم  كان   ، الطــالب  مــع  واملصداقيــة  اإليجابيــة  بالســلطة  املعلــم  كلــام حظــى 

اعتقــدت  إذا  أي  اإلرضــايئ»،  الــدواء  «تأثــري  لفكــرة  تكــراراً  ذلــك  البعــض  يقــول  قــد   .

املعلــم  يف  الطالــب  رأي  أن  حقيقــة  ضــوء  يف  ذلــك،  يف  فســيفلح  سيســاعدك  مــا  دواء  أن 
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مهم جّداً يف عملية التعلم .

 إن الطريقــة املناســبة أكــرث لطــالب اليــوم هــي إدراك حقوقهــم ، وتوفــري الخيــارات لهــم ، وبــث 

الرغبــة يف التعــاون بداخلهــم.

 بعــض مــن الخصائــص املحــددة لقــدرة املعلــم هــي: قــوة الشــخصية ، األمانــة ، الهــدف، الحضــور، 

الجاذبيــة الشــخصية ، الثقــة والكفــاءة . 

ــم زي  ــرد ارتدائه ــوري مبج ــرتام الف ــىل االح ــول ع ــة الحص ــم رفاهي ــس لديه ــوم لي ــون الي فاملعلم

التدريــس . ســوف تتحــدد مصداقيتــك بقدرتــك عــىل اكتســاب احــرتام الطــالب ، ســوف يحكمــون 

عــىل ترصفاتــك ، وإذا كنــت ناجحــاً ســريغبون يف القيــام مبــا تطلبــه منهــم ، ألنهــم يثقــون بــك . 

كن عىل وعي مبا تقوم به ، ليك تزيد من مصداقيتك . إليك أمثلة محددة : 

كن قدوة لالحرتام . احرتم طالبك وسيحرتمونك .   •  

تحدث عن معلميك والشخصيات التي تقتدي بها .   •  

احرض الدورات التدريبية واملؤمترات ، وورش العمل الخاصة بعملية التعلم .  •  

احرص عىل الوفاء بوعودك والتزاماتك .   •  

استخدم لغة إيجابية  وال تستخدم اللغة السوقية أو البذيئة .   •  

ساهم باملقاالت يف الدوريات والكتب والصحف املدرسية.   •  

مظهر املعلم  

ــته،  ــج دراس ــه « Dress for  Success » نتائ ــوي» يف كتاب ــون مال ــاء «ج ــار األزي ــص مستش  يلخ

ويذكــر أن املعلمــني الذيــن يرتــدون املالبــس الالئقــة يواجهــون مشــكالت أقــل يف تهذيــب الطــالب، 

ويكــون لديهــم عــادات عمــل أفضــل .  

إن مالبســك تنقــل رســالة قويــة عــن توجهــك وقيمــك وشــخصيتك . احــرص عــىل أن ترتــدي 



130

زيــاً رســمياً أنيقــاً يناســب املهنــة . وافتخــر مبظهــرك كــام تريــد أن يفتخــر بــك طالبــك . الحقيقــة أن 

الطبيعــة البرشيــة متيــل للحكــم عــىل اآلخريــن مبظهرهــم ، يف الالوعــي إن مل يكــن يف الوعــي . فعندمــا 

يتعلــق األمــر باملصداقيــة فــإن املظهــر يلعــب دوراً مهــامً . 

 بعــد تعزيــز األمــان يف العالقــات و يف التعلــم وحشــد الســبل لرصــد الدافعيــة عنــد الطالــب وإكســاب 

التعلــم ســمة التذكــر بخطــوات مقصــودة و غــري مقصــودة يجــدر باملعلــم االتجــاه نحــو األمــان الصفي 

املتمثــل يف تهيئــة غرفــة صفيــة جميلــة محفــزة عــىل التعلم .

   

رابعاً: تهيئة غرفة صفية جميلة محفزة عىل التعلم1

ثالث مجاالت محددة تساعد عىل جعل غرفة الصف جّذابة و محفزة عىل التعلّم2:

1. تعزيز الصفوف و املمرات الغنية باملادة املطبوعة   •  

ــل  ــل بعم ــة و تحتف ــادر حقيقي ــّالب مص ــة للط ــادة املطبوع ــة بامل ــة الغنيّ ــر البيئ توف

ــراءة و  ــع الق ــن مجتم ــزء م ــم ج ــعور بأنه ــر و الش ــاس بالفخ ــز اإلحس ــالب لتعزي الط

ــة . الكتاب

أ. لوحات العرض3  •  

1ـ  أشارت الدراسات لعام 1992 إىل أن جهاز االنتباه الخلفي يف األدمغة مختص باالستجابة للمكان.( جينسني ، إيريك 

، 2008 ، مرجع سابق ،ص50)

2 ـ أكدت الدراسات أن التعرض للبيئة الرثية يزيد من عدد الرتابطات يف الدماغ بنسبة 25 % ويجعل املرونة بني الروابط 

أوضح. يقول الخرباء املختصون: ”يتزايد اآلن االدراك ألن البيئة تؤثر عليك فال ميكنك تحويل نسبة ذكاء شخص ما من 70 

إىل 150 درجة، ولكن ميكنك تغيري نسبة ذكائه بطرق مختلفة، رمبا عرشون درجة أقل وأكرث حسب البيئة“.(سوسا، 

ديفيد: 2009 العقل البرشي وظاهرة التعلم، دار الفاروق، مرص،ص172)

بعناية  املنتقاة  باأللوان  تعّج  املنوعة،  وامللصقات  العقل  خرائط  البوسرتات،  الخرائط،  بالصور،  غنيّة  الحجرة  ـ   3

للتأثري عىل حالة الطالب الذهنية، الداكنة منها تبعث عىل الهدوء والتقليل من التوتر والساطعة تبعث عىل الطاقة 

واالبداع، واألصغر منها ”أول لون يدركه ومييّزه الدماغ.“ (جانسان إيريك: 2007, التعلم املبني عىل العقل، جرير، 

السعودية،ص65)



131

ــل  ــم العم ــات ت ــم أو لوح ــم وقراءاته ــالب و كتاباته ــامل الط ــرض أع ــن لع ــي أماك ه

عليهــا مــع الصــف كمجموعــة تعلميــة. إذا ســاعد الطــالب يف إعدادهــا كان اهتاممهــم 

ــادة املعروضــة  ــح امل ــى تصب ــرث، حت ــا أك ــا و قراءته ــا و االســتفادة منه باملحافظــة عليه

ــة تعلمهــم .  جــزءاً مــن عملي

ب.مفردات البيئة املحيطة  •  

ــة  ــالب فرص ــة الط ــة ببيئ ــردات املتعلق ــر املف ــة األوىل، توف ــال و الحلق ــاض األطف يف ري

غنيــة لتعلــم اللغــة. لــذا وجــب حمــل مــا يحيطهــم مــن بنــاء و أثــاث وأدوات تعلميــة 

اســم كل منهــا.

ت. املمرات  •  

ــم  ــي تدله ــرون أعــامل الطــالب الت ــم املدرســة؟ هــل ي ــد زيارته ــزوار عن ــرى ال ــاذا ي م

ــز هــو عــىل الطــالب ؟  ــم الحاصــل؟ هــل يلحظــون أن الرتكي ــع عــىل التعل بشــكل رسي

املمــرات هــي أماكــن لعــرض األشــياء التــي نــود االحتفــال بهــا ، نتامــل ونتفكــر بهــا و 

ــع بهــا ، ونناقشــها .  نتمت

غالبــاً مــا يتــم إرفــاق صــور للطــالب أثنــاء عملهــم إلظهــار العمليــة مــع الناتــج النهــايئ 

، خاصــة يف الفــن. 

ــه شــعور الطالــب باالنتــامء مــن خــالل  ــز املعلــم يف إضفائ ــا إىل متيّ تجــدر اإلشــارة هن

هــذه البيئــة ، لتضفــي مســاحة الجــدار شــيئاً مــن الــدفء لجــو ومنــاخ قاعــة الصــف، 

فهــو يســتخدمها لعــرض أعــامل طالبــه . إذ أن عــرض أعاملهــم يشــعرهم بالفخــر 

واالعتــزاز، و يضيــف عامــيل اللــون والــدفء لقاعــة الصــف حتــى أنــه مل يعــد بحاجــة 

ــة لوحــات أخــرى.  لــرشاء أي

ــة عــىل  ــة والحري ــوة و املتع ــن الق ــه م ــم لحاجــات طالب ــل املعل ــك متثي قــس عــىل ذل

جــدران الصفــوف واملمــرات . وهــذا الجــدول يســدي مثــاالً عــن تشــجيع البيئــة الصفيــة 

لهــذه الحاجــات . 
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2. تنظيم أماكن العمل ، األدراج و املواد 

ــم.  ــن تعلمه ــتطيعون التعبريع ــيطني و يس ــون نش ــا يكون ــل عندم ــكل أفض ــالب بش ــم الط يتعل

الطريقــة التــي ننظــم بهــا صفنــا تعطــي رســالة واضحــة للطــالب عــن ثقافــة الصــف، نــوع العمــل 

الــذي ســيقومون بــه و التوقعــات التــي نتوقعهــا منهــم . 

الصــف الــذي تكــون فيــه األدراج مصفوفــة يف صفــوف مواجهــة للمعلــم ينقــل رســالة مفادهــا بــأن 

مركــز االهتــامم يف هــذا الصــف هــو املعلــم و ليــس الطــالب .

أ.مساحات للتفاعل

عىل املعلم أن يوفر أماكن لتعزيز ثالثة أنواع من التفاعل التي تحدث يومياً: 

التعلم كمجموعة كبرية (الصف كله).

التعلم كمجموعات صغرية.

العمل املستقل و االجتامعات الفردية.
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التعلم كمجموعة كبرية (الصف كله)  •  

ــامع  ــكان لالجت ــاد م ــم إيج ــن امله ــذا م ــاً ، ل ــني مع ــت مجتمع ــن الوق ــري م ــالب الكث ــيض الط مي

مريــح و مناســب لجلــوس جميــع الطــالب بشــكل يســتطيعون أن يتحدثــوا مــع بعضهــم البعــض 

ــم . ــاركوا أفكاره و يش

التعلم كمجموعات صغرية  •  

ينبغــي أن يكــون املــكان الــذي يحــدده املعلــم مناســباً بحيــث يســهل عليــه أن يشــاهد منــه مــا 

يفعلــه باقــي الطــالب عندمــا يعمــل مــع مجموعــة .

العمل املستقل و االجتامعات الفردية   •  

بينــام يعمــل الطــالب بشــكل مســتقل ، يجتمــع املعلــم بشــكل فــردي مــع الطــالب . يفّضــل بعــض 

املعلمــني االجتــامع مــع الطــالب يف مــكان عملــه ، آخــرون يحبــذون االجتــامع معهــم يف الصــف 

عــىل طاولــة مخصصــة لذلــك .

ب. مكتب املعلم

إن ترتيــب الصفــوف التــي تركــز عــىل الطالــب يختلــف عــن ترتيــب تلــك التــي تجعــل محورهــا 

املعلــم . عنــد تحديــد موقــع مكتــب املعلــم وجــب طــرح هــذه األســئلة : 

 ما مدى استخدام املعلم للمكتب ؟ 

وما مدى حاجته لهذا املكتب ؟

ت. تنظيم املواد

ــة ليســتطيع  ــاج الصفــوف لتكــون منظمــة و مرتب ــم . تحت ــم املــواد يف الصــف التعلي يعــزز تنظي

ــه عندالعمــل بشــكل مســتقل . الطــالب إيجــاد مــا يحتاجون

ث. تنظيم املكتبة الصفية 

املكتبة الصفية رضورية جداً لربنامج غني .

ج. تكوين اللوحات املرجعية

ــت  ــي قدم ــرة الت ــدروس املصغ ــي ال ــا ه ــة م ــه معرف ــل بإمكان ــف ، ه ــد إىل الص ــل أح إذا دخ



134

هذا األسبوع ؟ كيف تعكس جدران الصف آخر تعلم للطالب ؟

ليكــون الطــالب جــزءاً مــن العمليــة التعلميــة، عــىل املعلــم تســجيل أفكارهــم عــىل لوحــة ورق 

كبــرية . واللوحــة املرجعيــة هــي لوحــة أو متثيــل بيــاين مكتوبــة بخــط اليــد تخــدم كمذكــر لألفــكار 

ــم األساســية  ــد و املفاهي ــم الجدي ــة للتعل ــا الطــالب. هــي أداة مرجعي ــي يتعلمه أو املفــردات الت

ــون  ــا يطبق ــات عندم ــذه اللوح ــوع إىل ه ــالب الرج ــن الط ــع م ــابقاً . يتوق ــا س ــم تعلمه ــي ت الت

املفاهيــم يف عملهــم املســتقل .

تعترب اللوحات ذات قيمة فقط إذا استخدمها الطالب كدعامة خالل عملهم كمجموعة . 

ح.تنظيم قاعة الصف واملواد 

•  رتب الصف بالشكل الذي يتناسب مع أهدافك وأنشطتك التدريسية.   

•  اترك مناطق املرور الكثيفة يف الصف خالية من االختناق.   

•  تأكد من أنك تستطيع رؤية الطالب بسهولة.   

•  اترك مواد التدريس املستخدمة باستمرار وأدوات الطالب يف متناول اليد.   

•  تأكد من رؤية الطالب بسهولة للرشوح والعروض التدريسية.  

ــز، جديــر بإعــداد طــالب مفكريــن  بعــد أن اســتنفد املعلــم جــّل طاقتــه لتأمــني صــف آمــن مميّ

ــن  ــون م ــن يعان ــن الطــالب الذي ــل م ــه عــبء  قلي ــى علي ــه ، يبق ــني علي ــم ، مقبل ــني للتعل محب

مشــاكل ســلوكية مســتوردة مــن بيتهــم أو مجتمعهــم1، مل يقــو املعلــم بــكل تقتيانــه الحديثــة عــىل 

التخلــص منهــا متامــاً ، فــإذا بــه يلجــأ مــن جديــد إىل تقنيــات أخــرى اســتوردها مــن علــم الدمــاغ 

والنفــس معــاً ... 

1ـ  إن متاعب الطفل التي يكتسبها يف البيت تبقى حبيسة يف نفسه تجد متنفساً لها يف املدرسة عندما يلقى الطفل نفسه يف 

محيط أوسع (الجسامين، عيل، 2003، مرجع سابق، ص 65 - 66)

اكتشف املربون الدوليون أن األوائل املتفوقني يف مدارس أوروبا وأمريكا يؤلف األطفال اليهود نسبة عالية بينهم، قالوا إن هذا 

ال يؤكد تفوق اليهودي بذكائه وإمنا ألن األم اليهودية ال تدع أوالدها ينامون قبل أن تكون قد اطلعت عىل أعاملهم وشاهدت 

أخطاءهم ووجوه الصواب عندهم وحفزتهم إىل الدراسة [السبيعي، عدنان، الصحة النفسية ألطفال املدرسة االبتدائية، مرجع 

سابق، ص 24].
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قبل تناول مستويات التهذيب و الدماغ ، وجب التأكيد عىل رسم املعلم للخطوط العامة لتدريس 

قواعد قاعة الصف ومراجعتها منذ اليوم األول من املدرسة فهي صاّمم أمان للمشكالت السلوكية 

مع طالبه،تصف خطة املعلم يف إدارة صفه ، وطرح رؤاه يف مواقف تربوية محددة.  

أوالً : التخطيط لليوم األول 

يبدأ التخطيط للنظام منذ اليوم األول يف املدرسة.

ــة  ــط ملناقش ــوح: خط ــة بوض ــك األكادميي ــك وتوقعات ــدك وإجراءات ــرض قواع ــط لع 1-  خط  

ــة للقواعــد.  وتعليــم القواعــد الصفيــة يف جلســة الــدرس األول ، ناقــش األســباب الداعي

ــة وأكــد عــىل الجانــب  عــني توقعــات محــددة بــكل قاعــدة مــن القواعــد وقــدم األمثل

اإليجــايب فيهــا. أعلــم الطلبــة بالعواقــب املرتتبــة عــىل اتبــاع القواعــد أو مخالفتهــا، تحقــق 

مــن فهــم الطــالب للقواعــد. أرســل نســخة مــن منهجــك يف االنضبــاط إىل أوليــاء األمــور 

ــة بالقواعــد  ــر الطلب ــارز، ذكّ ــه، ضــع القواعــد يف مــكان ب ــر املدرســة لإلطــالع علي وملدي

ــا ، راجــع القواعــد بانتظــام. ــد مخالفته دامئــاً وليــس فقــط عن

2-  خطط لدروس غري معقدة ملساعدة الطالب عىل النجاح.   

3-  ركز عىل الصف كله.   

4-  كن موجوداً ومسؤوالً ومشاهداً من قبل جميع الطالب.   

5-  خطـــط الســـرتاتيجيات معالجـــة املشـــكالت املحتملـــة : عالـــج كل حالـــة غـــري   

ـــلوك  ـــالب س ـــام الط ـــره أم ـــذي تظه ـــلوك ال ـــة ألن الس ـــة وحرفي ـــة هادئ ـــة بطريق متوقع
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ــري  ــرية وغ ــداث خط ــة أح ــد مواجه ــه عن ــذى ب ــاً يحت ــل منوذج ــث ميث ــداً حي ــام ج ه

متوقعــة.  عامــل الطــالب باحــرتام وعالــج التفاصيــل الرضوريــة فيــام بعــد. عــىل ســبيل 

املثــال، ميكنــك أن تطلــب مــن أحــد الطــالب املتأخريــن بالتســجيل يف املدرســة بالجلــوس 

ــج إجــراءات التســجيل الخاصــة فيــام بعــد.  ــم تعال ــدء بالعمــل ومــن ث يف مقعــده والب

6-  راقب إلتزام الطالب بالقواعد واإلجراءات عن كثب.   

7-  أوقــف الســلوك غــري الســوي برسعــة : فالســلوك الســيىء البســيط الــذي ال يصحــح قــد   

يــزداد يف درجتــه أو تعليمــه أو يتبنــاه الطلبــة اآلخــرون. 

8-  نظم التدريس وفقاً لقدرات الطالب ومستوياتهم.   

9-  َحّمــل الطلبــة املســؤولية األكادمييــة : يعطــي بعــض املعلمــني قامئــة بالواجبــات   

الطالــب.  قبــل  مــن  حلهــا  يجــب  والتــي  طالــب  لــكل  األســبوعية 

كن واضحاً عند نقل املعلومات للطالب.   -10 

ــالب  ــع الط ــه جمي ــث يواج ــالب بحي ــوس الط ــب جل ــالب : رت ــاه الط ــىل انتب ــظ ع حاف  -11 

ــدرس.  ــرشوع يف ال ــل ال ــم قب ــزون انتباهه ــع يرك ــيس، ودع الجمي ــل التدري ــة العم منطق

راقــب عالمــات االضطــراب والتشــتت عــىل وجــوه الطــالب.  

ــاج يف أن تكــون قــدوة ملــا  ــذي تحت ــاج للقواعــد بالقــدر ال ــك : ال تحت كــن قــدوة لطالب  -12 

ــدوة باللطــف، وإذا  ــاء كــن ق ــوا لطف ــإذا أردت مــن الطــالب أن يكون ــاه. ف ــده وتبغ تري

ــك اصــغ  ــوا إلي ــك أيضــاً. وإذا أردت أن يصغ ــم بواجبات ــم ق ــة واجباته ــم كتاب أردت منه

إليهــم. ولتبــني لهــم أن التعلــم تســلية شــاركهم يف تعلمهــم. قــرر كيــف تريــد أن يكــون 

صفــك ومــن ثــم علّــم وكــن قــدوة بالطريقــة نفســها. كــن صادقــاً وواثقاً بنفســك وابتســم 

وارتكــب األخطــاء وتعلــم منهــا. واعلــم بأنــك تــأيت بــيشء مختلــف، حــيِّ طالبــك دومــاً 

عنــد دخولــك الصــف وكــن واقفــاً عنــد بــاب الصــف لتوديعهــم عنــد مغادرتهــم ووجــه 

لهــم كلمــة مشــجعة. 
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ثانياً: النامذج التهذيبية

إن املصــدر األســايس ملشــكالت التهذيــب هــو عــادة البيئــة الفقــرية للتعلــم ، واملليئــة بالتهديــد، 

والتوتــر ، واألنشــطة التعليميــة غــري املالمئــة ورشوط وقيــود التعلــم . 

وســنعرض لنموذجــني تهذيبيــني ، األول يتنــاىف مــع عمــل الدمــاغ و الثــاين يتوافــق معــه لنتلمــس 

الفروقــات الناجمــة عــن كليهــام ... 

1. منوذج تهذيبي ال يعتمد عىل الدماغ

يتحكــم املعلــم ↔ يكبــت ويقمــع االنفعــاالت ↔ لــيك يتمكــن مــن التدريــس ↔   

لــيك يتعلــم الطــالب ↔ مــن املفــرتض أن االنفعــاالت املكبوتــة تعــوق التعلــم ↔ يقــل تعلــم 

الطالــب ↔ يســتخدم املعلــم اإلجبــار ↔ ينفــس الطــالب عــن انفعاالتهــم ↔ تحــدث إعاقــة 

ــم .  التعل

ــفينة  ــّداً إلدارة «الس ــاله رضوري ج ــح أع ــيناريو املوض ــني إن الس ــض املعلم ــول بع يق  

بإحــكام». واملشــكلة هــي أن التحكــم الصــارم يســبب إعاقــة التعلــم ، ويصبــح الطــالب حذريــن 

وال يجازفــون أبــداً. ويف أســوأ الحــاالت، قــد يكبــت الطــالب الســلوك العــدواين ، ثــم يتــم التنفيــس 

ــاً . ــرى أحيان ــام ن ــة ك ــف مروع ــامل عن ــكل أع ــن يف ش ــع اآلخري ــه م عن

ــة  ــط مــن عملي ــي تحــد وتثب ــم والت ــي تواجــه املتعل ــد الت يجــب أن تســتبعد كل أشــكال التهدي

ــق مجــال اإلدراك الحــيس.1 ــي تنطــوي عــىل تضيي ــم والت التعل

إذن ما النموذج الذهني املالئم للدماغ ؟ إليك مثاالً له : 

2.منوذج تهذيبي يعتمد عىل الدماغ : 

باالرتيــاح  الطــالب  يشــعر   ↔ االنفــاالت  عــن  للتعبــري  مالمئــة  منافــذ  توفــري   

الخاصــة  املشــكالت  تقــل   ↔ التعلــم  يزيــد   ↔ والحــدود  النظــام  احــرتام  يتــم   ↔

1 ـ قطامي، يوسف و املشاعلة،  مجدي سليامن. (2007) ، املوهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ، ديبونو للطباعة 

والنرش والتوزيع، عامن ، االردن ، ص:92.



140

بالتهذيــب ↔ يتــم عــرض املزيــد مــن الخيــارات ↔ يتــم تعزيــز التعلــم ↔ تقــل الحاجــة إىل 

التهذيــب املبــارش ↔ يفــوز الجميــع . 

ــىل  ــك ع ــجع ذل ــث يش ــم ؛ حي ــالب للتعل ــذب الط ــو ج ــب ه ــام للتهذي ــل نظ إن أفض  

تقليــل الســلوك الخارجــي.  ومــن الجنــون محاولــة تقويــم كل خطــأ يقــوم بــه الطالــب. وكلــام قــل 

ــل . ــك أفض ــون ذل ــم يك ــم تهذيبه ــه يت ــالب بأن ــي الط وع

واعمــل عــىل توفــري مــا يجــذب االنتبــاه مثــل األمــور الجديــدة ، والتحديــات، وفــر لهــم    

التنــوع . فكلــام زاد غضبــك مــن مشــكالت التهذيــب ســتزداد تلــك املشــكالت. تذكــر اآليت : «إن مــا 

تركــز انتباهــك عليــه هــو مــا ســريكز طالبــك االنتبــاه عليــه !»، فاجعــل انتباهــك مركــزاً عــىل متعــة 

وإثــارة التعلــم . 

الرسالة التي يتلقاها الطالب : «هيا نركز عىل اليشء املهم : التعلم » .   

3.الوقاية من مشكالت التهذيب  

ــاغ ، تتغــري طبيعــة  ــي عــىل الدم ــب مــن منظــور مبن ــاول املعلمــون التهذي ــا يتن عندم  

ــة  ــق األلف ــن طري ــك ع ــم من ــك وقربه ــه لعازفي ــرتا ؛ انتب ــد األوركس ــت قائ ــها. أن ــكلة نفس املش

والتناغــم ، وليــس بالقــوة ، وحينئــذ ســتصل ألفضــل مــا لديهــم . 

قلــل الوقــت املخصــص للتعلــم : انتقــل مــن وإىل الوقــت املخصــص للتعلــم، واســتعن     

بالوقــت املخصــص لألنشــطة التــي تبعــث عــىل االســرتخاء ، وتجديــد النشــاط . 

اجعــل القواعــد عادلــة ومنصفــة وواضحــة وقابلــة للتطبيــق ، وكلــام قــل عددهــا كان     

ــك أفضــل1. تأكــد مــن معرفــة الطــالب الســبب وراء كل قاعــدة ، واكتــب القواعــد  ذل

ــط .  ــىل الحائ ــرية ع ــة كب ــىل لوح ع

1ـ  ”ال يتمكن األطفال ما بني السادسة والثانية عرشة من اعتناق وتطبيق أكرث من خمس قواعد يف آن واحد“( ديكلو، 

جريمان، 1983، مرجع سابق، ص 47)
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حــاول تأمــني إحســاس بــاألرسة الواحــدة . اجعــل الطــالب يتعلمــون يف فــرق ويســاعدون     

بعضهــم البعــض، ويعملــون بتعــاون  ليحققــوا أهــداف الجامعــة ، إن جــو الفريــق يوفــر 

مصــدراً للمتعــة. 

ــل  ــة ، والتواص ــق الحص ــب يف أوىل دقائ ــع كل طال ــايب م ــرصي اإليج ــل الب ــم بالتواص ق    

ــاء األمــور ، أوعــرب  ــاء يف بدايــة العــام الــدرايس ســواء يف اليــوم املخصــص ألولي مــع اآلب

الهاتــف، أو بالرســائل اإليجابيــة للمنــزل . 

ــم  ــل ، وق ــالب يف الفص ــاهامت الط ــن مس ــب : زد م ــم للطال ــة التعل ــىل أهمي ــد ع أك    

 . املناســب  التوقيــت  يف  تعليقاتهــم  مــع  وتجــاوب   ، االقرتاحــات  صنــدوق  برتكيــب 

وفــر منافــذ ســمعية كافيــة للتعبــري عــن النفــس . وتعلــم أن تشــجع وال تكبــت انفعاالت     

ــالب.  الط

إجعــل املجــال البــرصي للصــف مثــرياً لالهتــامم ، واســمح للطــالب باملســاهمة يف ذلــك     

، واطلــب مســاعدتهم يف تنفيــذ أفــكار مــن أجــل إيجــاد بيئــة تعلــم تحفيزيــة . واجعــل 

ــدة.  ــة وجدي ــة وملون ــة ثري البيئ

إمنــح الطــالب خيــارات أكــرث . وفــر مقرتحــات أكــرث ، وأوامــر أقــل . إجعلهــم يختــارون     

ــا .  ــائل ، أو قضاي ــرش مس ــىل ع ــوي ع ــة تحت ــن قامئ م

إعمــل عــىل بنــاء العالقــات الشــخصية مــع الطــالب عــن طريــق التعــرف عليهــم وعــىل     

عائالتهــم. واهتــم بهواياتهــم وأنشــطتهم التــي ميارســونها . 

ــم  ــم ، أو اجعله ــتامرة تقيي ــم اس ــر له ــم . وف ــك له ــم تدريس ــة لتقيي ــم الفرص امنحه    

 . التعلــم  بيئــة  لتحســني  طــرق  يف  يفكــرون 

4.التحكم الزائد له مردود سلبي 

 ، والخفــي  الرصيــح  التهديــد  مثــل  الزائــد  التحكــم  ذات  الدافعيــة  طــرق  إن   
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والعقــاب القــوي واملكافــآت الزائــدة ، واملنافســة اإلجباريــة لهــا فاعليــة لبعــض الوقــت، ولكنهــا 

تنتــج عواقــب ســلبية إذا تكــررت كثــرياً. 

ــث  ــم ، حي ــام له ــاح الع ــن النج ــل م ــك يقل ــتمر يف طالب ــد املس ــم الزائ أي أن التحك  

ــرق  ــتخدام ط ــم اس ــا يت ــى عندم ــار ، حت ــعرون باإلجب ــا يش ــطة عندم ــامم باألنش ــدون االهت يفق

إيجابيــة.  أغــراض  لتحقيــق  التحفيــز 

يف معظــم الحــاالت تبــدأ الدراســة باملتعــة والدافعيــة مــع اهتــامم عــال . ولكــن هــذا   

ــام  ــم ، م ــم اســتخدام طــرق التحك ــا يت ــب عندم ــتياء والتجن الحــامس يتحــول إىل الشــعور باالس

يعــوق اإلبــداع ، باإلضافــة إىل محدوديــة الخيــارات وارتفــاع ضغوطــات اآلبــاء . ويف هــذه الحالــة 

ــدرايس.  ــام ال ــوال الع ــالب ط ــدى الط ــة ل ــة الداخلي ــش الدافعي تهم

وهــذا يفــرس العديــد مــن الســلوكيات الشــائعة لعصابــات البلطجيــة يف املــدارس   

و«قليــيل اإلنجــاز» والطــالب ذوي الدافعيــة القليلــة . وكلــام زاد شــعورهم بالتهديــد تنمــو لديهــم 

ســلوكيات عنيفــة . إذ أنــه عندمــا يشــعر الدمــاغ بالتهديــد1؛ ترتاجــع مهــارات التفكــري العليــا قلقــاً 

ــاة .  ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــأن البق بش

ثالثاً: وضع خطة للتصدي لسوء السلوك

للتصــدي  خطــة  إعــداد  عليــك  واالنضبــاط،  الصفيــة  اإلدارة  معنــى  فهــم  بعــد   

ــوات  ــبع خط ــن س ــف م ــة تتأل ــة خط ــات التالي ــدم يف الصفح ــف. ونق ــلوك يف الص ــوء الس لس

1 ـ الضجيج العقيل الزائد الذي يدور يف الدماغ كنتيجة للتعامل مع التهديد ميكن أن يجعل من الصعب علينا أن 

ندرك ما يجري، يدخل الجهاز العصبي، يف حالة زيادة حمل معلومايت، وهو بالضبط ما يحدث عندما يأخذ األشخاص 

املتوترون اختبارات، فأدمغتهم مشغولة يف التعامل مع الضجيج لدرجة أن القنوات البرصية يف الدماغ غري مفتوحة 

لتدرك أو ترى بشكل صحيح، فمعنى ذلك أنه سوف يكون متوفراً لدنيا كمية أقل من مادة الدماغ إلدراك املعطيات 

[كوفاليك سوزان وأولسن كارين، تجاوز التوقعات دليل املعلم لتطبيق أبحاث الدماغ يف غرفة الصف، دار الكتاب 

الرتبوي، السعودية، ط1، 2004. ص 112].
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تبــدأ بإرســاء نظــام مــن القوانــني والقواعــد  واإلجــراءات. عليــك إيجــاد بيئــة صفيــة مســاعدة عــىل 

التعلــم خــالل املوقــف التعليمــي التعلمــي وتقديــم املســاعدة الطارئــة والتدخــل عنــد انــرصاف 

الطــالب عــن الــدرس. وإذا فشــلت يف إعــادة الطالــب للــدرس، عليــك التحــرك مــن خــالل اللجــوء 

ملســتويات متقدمــة مــن العواقــب. وإذا مل تنجــح أيــة مــن هــذه اإلجــراءات، عليــك إرشاك بقيــة 

رشكائــك يف حــل املشــكلة. 

ــة واحــدة ميكــن أن تكــون  ــاك طريق ــني واإلجــراءات : ليســت هن ــاً بالقوان 1-  ضــع نظام  

ــة. يجــب أن يكــون النظــام املذكــور  ــع املعلمــني والحــاالت التعليمي هــي املثــىل لجمي

متناســقاً ومتناغــامً مــع السياســات الراســخة للمدرســة واملنطقــة التعليميــة ومــع 

فلســفتك الرتبويــة وشــخصيتك ومــا تفضــل أو تكــره. 

2-  أوجــد بيئــة داعمــة خــالل الجلســات الصفيــة : عنــد إرســاء نظــام القواعــد واإلجــراءات   

يف بدايــة العــام الــدرايس عليــك املحافظــة عــىل البيئــة الداعمــة واملســاندة. فاإلجــراءات 

املتخــذة يف ســياق املوقــف التعليمــي العــادي مــا هــي إال لتوجيــه الطــالب وتعزيزهــم 

لقــاء ســلوكهم اإليجــايب. 

3-  قــدم املســاعدة الطارئــة خــالل الجلســات الصفيــة : قــد ينــرصف انتبــاه الطلبــة عــن   

الــدرس وميكــن أن يكــون تشــتت االنتبــاه عــىل شــكل ســوء ســلوك أو يــؤدي ببســاطة 

ــل  ــة فــوراً. وتتمث ــم املســاعدة الطارئ ــك تقدي ــاه. ويف كال الحالتــني علي ــوط يف االنتب لهب

تقديــم املســاعدة الطارئــة يف إزالــة جميــع األشــياء املشــتتة لالنتبــاه وتعزيــز الســلوكات 

ــح، ومســاعدة الطــالب عــىل  ــم اإلطــراء واملدي ــب وتقدي ــامم الطال الســوية ودعــم اهت

ــه الســلوك.  ــادة توجي ــات والحواجــز وإع تجــاوز العقب

ــدرس  ــن الـ ــرصاف عـ ــب باالنـ ــتمر الطالـ ــة : إذا اسـ ــتجابات اللطيفـ ــتخدام االسـ 4-  اسـ  

اللطيفـــة  االســـتجابات  إىل  اللجـــوء  الطارئـــة، عليـــك  املســـاعدة  تقديـــم  بعـــد 

ــلوك،  ــل السـ ــىل تجاهـ ــة عـ ــري اللفظيـ ــتجابات غـ ــمل االسـ ــلوكه. وتشـ ــب سـ لتصويـ
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اســـتخدام التدخـــل باإلشـــارة. بينـــام تشـــمل االســـتجابات اللفظيـــة النظـــر بإمعـــان 

ـــر  ـــاء أم ـــة أو إعط ـــوء إىل الفكاه ـــدرس أو اللج ـــالل ال ـــمه خ ـــه باس ـــب أو منادات بالطال

مبـــارش مذكريـــن الطـــالب بالقواعـــد الصفيـــة إضافـــة لطـــرق أخـــرى. 

5-  اســتخدام االســتجابات املعتدلــة : مــن االســتجابات املعتدلــة اســتخدام العواقــب   

. االمتيــازات  مــن  الحرمــان  مثــل  املختلفــة  الســلوك  تعديــل  وأســاليب  املنطقيــة 

6-  استخدام استجابات أقوى : القصد منها أن تكون تأديبية عقابية .  

7-  إرشاك اآلخريــن عنــد الــرضورة : استشــاريني، علــامء نفــس، املــدراء ومســاعديهم، زمــالء   

العمــل، األخصائيــني االجتامعيــني. 

سنعرض منوذجاً للتعامل السليم مع املستويات املختلفة من قضايا التهذيب.

مستويات التهذيب 

معظــم مشــكالت التهذيــب عبــارة عــن انفعــاالت مل يتــم التعبــري عنهــا بشــكل مناســب   

؛ فــإن وجــد متنفــس لهــا، قلّــت املشــكالت بشــكل كبــري . 

اســتناداً إىل الحقائــق املعروفــة عــن الدمــاغ ، فــإن منطقــة وســط الدمــاغ هــي املســؤولة   

عــن مشــكالت الســلوك والتهذيــب . ومبــا أنهــا املســؤولة عــن حــدوث االســتثارة واالنتبــاه والتعلــم 

، يشــار إىل وجــود خطــوات واضحــة يف هــذا املجــال : أوالً علينــا أن نقبــل أن الدمــاغ لديــه تحيــز 

ــن الطــالب  ــري م ــك يشــعر الكث ــا نتجاهــل ذل ــاالت, عندم ــداع ، واالنفع ــن ، واإلب انتباهــي للتباي

ــز و  ــاغ يف الرتكي ــبب دورات الدم ــداً أيضاً.وبس ــم ج ــت مه ــام أن التوقي ــة، ك ــدم الراح ــل وع باملل

توزيعــه فــإن التعلــم املعقــد واملفصــل يجــب أن يتــم نهــاراً، بينــام يتــم التعليــم البــدين يف فــرتة مــا 

بعــد الظهــرية .

ــق  ــن الدقائ ــدد م ــدد مح ــب لع ــامم الطال ــىل اهت ــاظ ع ــع الحف ــة يتوق ــدة عام كقاع  

مبــا يتناســب مــع الفئــة العمريــة للطــالب . عــىل ســبيل املثــال : متوســط مــدى االنتبــاه لطفــل 
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عمــره عــرش ســنوات هــو عــرش دقائــق . فمــن النــادر رؤيــة طالــب يركــز يف املحــارضة أكــرث مــن 

25 دقيقــة متتاليــة. فالدمــاغ ال يعمــل كاآللــة ، وال ميكــن إجبــاره عــىل االنتبــاه، والرتكيــز طــوال 

الوقــت . 

و املستويات التي ميكن أن يواجهها املعلم يف صفه هي عىل التوايل:

1.املستوى األول  

غري املريئ : ال أحد يعرف سوى املعلم . 

ركــز عــىل تغــري الحالــة الذهنيــة واالنفعاليــة للطالــب وليــس تغــري الســلوك . عنــد تغــري   

. ركــز عــىل التعلــم ، وتــرصف بصــورة غــري مبــارشة . الحالــة يتغــري الســلوك تلقائيــاً 

وميكن لكثري من األشياء أن تغري حالة الطالب مثل :    

تغيري يف األنشطة، أو االسرتخاء1.   •  

•  متارين التنفس2.  

•  تغيري موقعك يف الفصل .   

1 ـ اكتشف أطباء األعصاب عند وضع أشخاص يف غرفة هادئة ومريحة وإخضاعهم لسلسلة من التصورات العقلية 

املهدئة، أن عقولهم أصبحت هادئة وتفهمهم منتظامً، وارتفعت لدرجة كبرية نسبة الكيامويات املحفزة للمخ مثل 

اإلندروفني والبنزوديازين يف الدورة الدموية لديهم. (ستاين، جني ماري، كيف تضاعف قدراتك الذهنية، مرجع سابق، 

ص 64- 67).

2 ـ عندما يصبح الفرد عصبياً فإنه يناقش بإفراط، وهذا يعني أن تنفسه يصبح رسيعاً وقصرياً وسطحياً مام يعطل 

والتعب  اإلعياء  ذلك  ويسبب  أمده،  طال  إذا  الجسم  يف   PH ال توازن  و  واألكسجني  الفحم  كسيد  أو  ثاين  توازن 

الجسدي.( تغلر، ايان وجريونيمو، ترييزا فوي دي، علم صغارك االستقامة والجرأة دون إكراه، تعريب غادة الشهايب، 

الطفل عىل أخذ نفس بطيء وعميق، فهو  السعودية، ط1، 2001، ص 292)، فال بد من تعويد  العبيكان،  مكتبة 

«يعمل عىل تخليص العقل من التوتر والتشتت وزيادة األكسجني املتاحة للدماغ، حيث إن الدماغ يحتاج إىل كم أكرب 

من األكسجني عندما يعمل يف قمة مستويات عالية من الرتكيز والتسجيل للمعلومات». (األقرصي، يوسف، النسيان 

وضعف الذاكرة، مرجع سابق، ص 35)
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•  إرسال الطالب مصدر املشكلة يف مهمة لك .  

اســتخدام أســامء عــدة طــالب يف عبــارة واحــدة مثــل : «مــن منكــم يريــد ورقاً   •  

ــا»  . ــرث ي أك

توبيــخ مصــدر الضوضــاء بــدالً مــن الطالــب مثــل :« يــا لــه مــن قلــم ســخيف   •  

ومزعــج ! إذا مل يهــدأ رصيــر القلــم ســأضطر لوضعــه يف املقلمــة الســخيفة» . 

2.املستوى الثاين  

انتباه قليل : األمر ليس بهذه الخطورة . 

كــن مبــارشاً ، وتنــاول األمــر ببســاطة ، وال تســتخدم التهديــد بالعواقــب ، مثــل النظــر   

 . بالتوقــف عــن ســلوك مــا  ، أو أمــره  الطالــب  مبــارشة إىل عيــون 

ال تســتخدم أيــة تهديــدات ، ونفــذ كل العواقــب التــي حذرتهــم منهــا يف حــال وقــوع   

 . أنفســهم  عــن  الذهنيــة  تحســني صورتهــم  عــىل  الطــالب  ســاعد   . الخطــأ 

3.املستوى الثالث 

االنتباه القوي : خرق خطري يجب معالجته . 

إذا كان بعــض الطــالب يســببون بعــض املشــاكل فــال تــرصخ يف وجوههــم ، أو وجــوه   

ــارشة . اســتمر يف التحــدث إىل كل الفصــل ، ولكــن اذكــر قصــة رسيعــة عــن  ــع الطــالب مب جمي

كلــب ، أو طفــل رصخ يف وجهــك ، وأثنــاء رسد القصــة أخربهــم أنــك غضبــت جــَداً، واقــرتب مــن 

الطالــب املزعــج ، وأنــت تقــول إنــك اضطــررت للــرصاخ يف وجــه الكلــب قائــالً : «الــزم الصمــت ! 

» ثــم اســتمر يف القصــة ، وســتجد أن الســلوك قــد توقــف ، توجــد عبــارات كثــرية ميكــن إدراجهــا 

ــك.  ــاه طالب يف ســياق قصــة لجــذب انتب

إذا شــعرت بــرضورة تهذيــب الفصــل كلــه فــال تفعــل ذلــك بشــدة ، وأنــت يف   

ــك  ــدالً مــن ذل ــس . وب ــذا يعكــر صفــو طقــوس التدري ــدرس لهــم ؛ فه ــث ت مقدمــة الفصــل حي
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توجــه ملــكان حــدوث الشــغب وعالــج األمــر ؛ ولكــن بــال رصاخ ونفــس عــن غضبــك؛ ألنــك إذا مل 

تنفــس عنــه مــن فــرتة ألخــرى ســيتم نقــل االنفعــاالت املكبوتــة يف وقــت غــري مناســب وبشــكل 

ســيئ .

إذا شــعرت أن كل جهــودك ذهبــت أدراج الريــاح ، اذهــب إىل مــكان حــدوث الشــغب    

، واســتخدم صوتــك الجهــوري ، والتواصــل البــرصي القــوي للتهذيــب ، وقــل بصــوت عــال عبــارة 

قصــرية مثــل : «الزمــوا األدب مــن فضلكــم !»  وعندمــا تكــون قــد نفســت عــن غضبــك عــد إىل 

ــن  ــم ع ــرة . وال تحارضه ــك يف الحج ــة ، وموقع ــك العادي ــري وجه ــادة ، وتعاب ــك املعت ــربة صوت ن

ــم.  ــىل التعل ــزك ع ــد إىل تركي ــلوكية . وع ــد الس ــرسد القواع ــالق ، وت األخ

4.املستوى الرابع

وقت الكالم الجاد : ماذا يحدث ؟ 

قبــل أن تصــل لتلــك املرحلــة اســأل نفســك إذا مــا كنــت قــد قمــت بــكل مــا يف وســعك   

لــيك تجعــل الفصــل مثــرياً ومرتبطــاً بالطــالب، ومينحهــم القــوة . هــل أدرجــت أســاليب تعليميــة 

متعــددة ، ووضعــت يف الحســبان مســتويات الــذكاء املختلفــة ؟ هــل وفــرت خيــارات متعــددة؟ إذا 

قمــت بواجبــك ، وظــل الطــالب يف حالــة شــغب ؛ فــإن الخطــوة التاليــة هــي أن تجعــل الطالــب 

يتحمــل مســؤولية ســلوكه . 

اجتمــع بالطالــب خــارج وقــت الفصــل وحــده لحــل املشــكلة فيــام بينكــام أوالً . اطــرح   

عليــه األســئلة، واســتمع لقصتــه بــدون إلقــاء اللــوم عليــه .

اتبع التعليامت التالية :   

اسمح له بالتعبري عن املشاعر .  o  

تواصل معه .  o  

اعقد اتفاقات مرضية للجميع بحيث يلتزم بها الطرفان .  o  
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اتفق معه عىل طريقة ملراقبة وتنفيذ الخطة املوضوعة .  o  

 إذا مل يلتــزم الطالــب باالتفــاق ، كــرر العمليــة مــع إدخــال عنــرص مثــل إدارة املدرســة، أو إحضــار 

أوليــاء األمــور ، أو التدخــل العالجــي الســلويك . 

يف نهايــة هــذا الفصــل ومــع تفهــم املعلــم ألمنــاط طالبــه يف التعلــم و تأمــني األمــان يف الصــف و 

مراعــاة أبحــاث الدمــاغ يف التعامــل مــع مشــاكل الطــالب وفــق مســتويات محــددة مــن التهذيــب 

، بقــي عليــه يف الخطــوة األخــرية: انتقــاء االســرتاتيجيات التعلميــة املناســبة التــي تتفــق مــع كل 

هــذه املقومــات مــن اختــالف يف األمنــاط والحفــاظ عــىل عمــق وســمو العالقــات االنســانية مــع 

الطــالب يف جــو راٍق مــن االنضبــاط .
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الفصل الثالث : تعلم نشط لتعزيز التفكري 

املبحث األول : أبجديات التعلم 

املبحث الثاين : طرق التعلم النشط



150



151

ــاث،  ــور واإلن ــي الذك ــي يف دماغ ــب الوظيف ــة والتجان ــة التنظيمي ــات يف البني ــىل ضــوء االختالف ع

ــع  ــواءم م ــني تت ــدى الجنس ــم ل ــربات التعل ــر خ ــتهدف تطوي ــة تس ــج تربوي ــع برام ــب وض وج

وظائــف الدمــاغ وتنشــط التفاعــل القائــم بــني نصفــي الكــرة الدماغيــة مــن خــالل طــرق تعمــل 

ــه.  ــه وطاقات ــل إمكانات ــاغ بكام ــف الدم عــىل توظي

ــج  ــارص املنه ــرث عن ــن أك ــة، وم ــة التعلمي ــارص العملي ــن عن ــاً م ــرصاً هام ــرق عن ــذه الط ــد ه تع

ــم يف  ــم واملتعل ــن املعل ــه كل م ــذي يلعب ــدور ال ــا تحــدد ال ــق األهــداف، ألنه مســاهمة يف تحقي

ــة. ــة التعلمي العملي
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املبحث األول : أبجديات التعلم 

أوالً : مصطلحات و مفاهيم

ثانياً : أسس و قواعد التدريس

ثالثاً: األهداف الرتبوية

رابعاً: التخطيط للتدريس

خامساً: التقويم الرتبوي

سادساً: الوسائل التعلمية
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قبــل الخــوض يف طــرق التعلــم النشــط ، ال بــد لنــا مــن وقفــة صغــرية تؤطــر العمليــة التعلميــة  

ــة، ليحســن املعلــم انتقــاء طــرق التدريــس بدقــة و مهــارة، فتــأيت موفقــة   وتجعلهــا واضحــة جليّ

ــة بأســس راســخة تســاندها  ــوب، مدعم ــط املطل ــق التخطي ــع األهــداف املرســومة وف ــواءم م تت

ــال . وســائل تعلميــة مشــّوقة ، لتكلــل يف النهايــة بتقويــم ناجــح فّع

أوالً : مصطلحات و مفاهيم

هــي مصطلحــات و مفاهيــم وجــب الوقــوف عندهــا ، قبــل تنــاول أبجديــات التعلــم مــن أســس 

التدريــس إىل القواعــد،  إىل األهــداف و التخطيــط و التقويــم و الوســائل التعلميــة املصاحبــة . هــي 

إذن عتبــة الدخــول إىل هــذه املفــردات كافــة.

وقد أوجزتها يف مفاهيم التدريس والتعلم، اإلسرتاتيجية ، الطريقة واألسلوب يف التدريس.

مفهوم التدريس و التعلم  .1  

ــارف ، ال  ــك املع ــن اكتشــاف تل ــه م ــارف ومتكين ــم باملع ــة املتعل ــو إحاط ــس: ه التدري

ــري  ــدرات والتأث ــة الق ــا إىل تنمي ــا يتجاوزه ــى، إمن ــي تلق ــارف الت ــم باملع ــي املعل يكتف

ــل والتصــور الواضــح والتفكــري املنظــم يف  ــه إىل التخي ــم والوصــول ب يف شــخصية املتعل

ــددة.  ــة مح ــداف تربوي ــول إىل أه ــاعده يف الوص ــي يس ــف تعليم موق

التـــي يتبعهـــا املعلـــم بغـــرض  والتدريـــس «عبـــارة عـــن جميـــع اإلجـــراءات   
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تحقيق أهداف تعليمية معينة، والوصول ملخرجات تعليم محددة1. 

وهــو عمليــة يقصــد بهــا التفاعــل بــني املــدرس وتالميــذه يف غرفــة الصــف أو يف قاعــة   

ــذ  ــة األخ ــس عملي ــم ، ألن التدري ــري التعلي ــى غ ــذا املعن ــو به ــربات ، وه ــارضات أو يف املخت املح

والعطــاء أو الحــوار والتفاعــل ، بينــام ال يعنــي التعليــم ســوى العطــاء مــن جانــب واحــد وهــو 

املدرس2. 

ــول :  ــم إذ تق ــارات والقي ــارف وامله ــة مجــاالت هــي املع ــم يف ثالث ــم: يســتخدم التعلي      التعلي

علمتــه النحــو وعلمتــه آداب املجالســة وعلمتــه قيــادة الســيارة . وتقــول درســته النحــو وال تقــول 

درســته آداب املجالســة أو درســته قيــادة الســيارة . وبنــاًء عــىل هــذا فــإن التعليــم أكــرث شــموالً إذ 

يســتخدم يف مواضــع كثــرية يف الحيــاة فتقــول تعلمــت الكثــري مــن الكتــاب . أمــا التدريــس فهــو 

يشــري إىل نــوع خــاص مــن طرائــق التعليــم مبعنــى أنــه تعليــم مخطــط لــه مقصــود.  وهــذا يعنــي 

أن التدريــس يحــدد فيــه الســلوك املرغــوب فيــه، وظــروف املوقــف التعليمــي التــي تتحقــق فيهــا 

األهــداف، أمــا عمليــة التعليــم فإنهــا ميكــن أن تحــدث بقصــد أو مــن دون قصــد . األمــر اآلخــر هــو 

أن التعليــم قــد يحــدث خــارج املؤسســة التعليميــة كالبيــت واملجتمــع وقــد يحــدث يف داخلهــا، 

يقــوم بهــا املعلــم أو غــريه، أمــا التدريــس فيتــم داخــل املؤسســات التعليميــة 3. 

ــي  ــاط الت ــواع النش ــن أن ــم ع ــربة ينج ــلوك أو الخ ــبياً يف الس ــت نس ــري ثاب ــو تغ ــم: فه ــا التعل أم

يقــوم بهــا املتعلــم، أو هــو نشــاط مخطــط يهــدف إىل تحقيــق نواتــج تعليميــة مرغوبــة 

مــن  املتعلــم  بهــا  يقــوم  التــي  واالنشــطة  االجــراءات  «مجموعــة  وهــو  الطــالب.  لــدى 

1 ـ صالح الدين عرفة.(2005).تفريد تعلم مهارات التدريس بني النظرية والتطبيق،عامل الكتب، القاهرة،ص42.

2 ـ الجقندي ، عبد السالم عبد الله (2008م) دليل املعلم العرصي يف الرتبية وطرق التدريس، دمشق ،ص 213

3 ـ عطية،محسن عيل (2006)،الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية ،دار الرشوق، عامن،األردن ، ص 55 ،
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أجــل اكتســاب معرفــة معينــة يف مجــال محــدد،  إذ يكتســب املتعلــم تلــك االجــراءات واملهــارات 

مــن خــالل تعلمــه يف البيئــة الصفيــة أو مــن خرباتــه الذاتيــة أو مــن مهــارات وخــربات اآلخريــن 

خــارج املدرســة1،  كــام ميكننــا القــول إنــه تعديــل للســلوك مــن خــالل الخــربة»2.

مفهوم اإلسرتاتيجية  .2  

اإلســرتاتيجية هــي كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة ســرتاتيجوس وتعنــي: فــن القيــادة، فكانــت 

اإلســرتاتيجية مبفهومهــا الســابق أقــرب مــا تكــون إىل املهــارة املغلقــة التــي ميارســها كبــار القــادة، 

فاإلســرتاتيجية هــي فــن اســتخدام الوســائل املتاحــة لتحقيــق األغــراض3.

تعريف اسرتاتيجيات التعلم  .3  

        تعــد اســرتاتيجيات التعلــم عنــرصاً هامــاً مــن عنــارص العمليــة التعليميــة، ومــن أكــرث عنــارص 

املنهــج مســاهمة يف تحقيــق األهــداف، ألنهــا تحــدد الــدور الــذي يلعبــه كل مــن املعلــم واملتعلــم 

يف العمليــة التعليميــة4.

 وقد وردت تعريفات عديدة لهذه الكلمة، منها:

املعلــم  يتبعهــا  التــي  اإلجــراءات  عــن جميــع  عبــارة  التعلــم: هــي  إســرتاتيجية   •  

1 ـ عفانة،  عزو ا سامعيل و الجيش،  يوسف ابراهيم (2009) : التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبني،  دار الثقافة 

للنرش والتوزيع،  عامن ، االردن،  ص :15.

2 ـ حجاج، عيل حسني و هنا،  عطية محمود (1983): نظريات التعلم،  عامل املعرفة،  الكويت، ص: 15.

تم  مقالة  التعلم.  وأمناط  التعلم  واسرتاتيجيات  املتقدمة  التدريس  شاهني.(2010).اسرتاتيجيات  الحميد  عبد  ـ   3

elearning4id.com الرجوع اليها بتاريخ 1/ 11/ 2011 من املوقع اإللكرتوين

يف  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  األقران عىل  تدريس  اسرتاتيجية  استخدام  أبو شعبان.(2010).أثر  خليل  نادر  ـ   4

الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عرش قسم العلوم اإلنسانية(األديب) بغزة.رسالة ماجستري غري منشورة،الجامعة 

اإلسالمية، غزة.
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بغرض تحقيق أهداف تعليمية معينة، والوصول ملخرجات تعليم محددة1.

إسرتاتيجية التعلم: هي عبارة « عن الخطط التي يقوم املعلم باستخدامها بهدف مساعدة   •  

املتعلم عىل اكتساب خربة معينة يف موضوع ما، وتكون عملية اإلكتساب هذه مخططة 

ومنظمة ومتسلسلة، بحيث يحدد فيها الهدف النهايئ من التعلم، والخرائط املفاهيمية 

التعليمية  والنامذج  معينة،  تعليمية  وتقنيات  وسائل  باستخدام  للطالب  توصيلها  املراد 

التي سيقوم املعلم باستخدامها للوصول إىل النتاجات املرصودة التي تم رصدها»2.

هــذا و تضــم اســرتاتيجية التعلــم عنــارص أساســية تســاعد عــىل تحقيــق أهــداف املقــرر الــدرايس، 

مــن هــذه العنــارص3:

تنظيم الدروس.  •  

التمهيد للدروس بهدف إثارة دافعية الطلبة للتعلم.  •  

تحديد التتابع يف األنشطة.  •  

تحديد الوقت املخصص لكل نشاط.  •  

تحديد نوع التفاعل الذي ميكن أن يحدث داخل الصف.  •  

تحديد الطريقة التي سيتبعها املعلم أثناء التدريس.  •  

تحديد أساليب التقييم التي ستستخدم.  •  

1 ـ صالح الدين عرفة.(2005).تفريد تعلم مهارات التدريس بني النظرية والتطبيق،ط1،عامل الكتب، القاهرة،ص42

2ـ  يوسف قطامي، ونايف قطامي.(2001). سيكولوجية التدريس،ط1،دار الرشوق للنرش والتوزيع،عامن،األردن،ص217

3 ـ جابر عبد الحميد جابر وآخرون.(1996). مهارات التدريس، دار الثقافة ،القاهرة، مرص، ص110



159

مفهوم طريقة التعلم   .4  

ــاىل يف  ــال تع ــه1 . ق ــي مذهب ــة الرجــل تعن ــة : املســلك ، الســري ، املذهــب ، فطريق ــة لغ الطريق

ســورة الجــن { وألــو اســتقاموا عــىل الطريقــة ألســقيناهم مــاء غدقــاً }2 أي أنــه تعــاىل رشع لهــم 

ــا الصالحــون ومنــا دون  ــا من طريقــة ليســريوا عليهــا وهــي طريقــة االســالم . وقــال تعــاىل : { وأن

ذلــك كنــا طرائــق قــددا}3أي فرقــاً مختلفــة وآراء متفرقــة، منــا املؤمــن ومنــا الكافــر4. 

 الطريقــة اصطالحــاً : «تعنــي الكيفيــات التــي تحقــق التأثــري املطلــوب يف املتعلــم بحيــث تــؤدي 

ــود إىل هــدف محــدد ، وهــي  ــي تق ــة املتسلســلة الت ــم.5» وهــي « الخطــوات التفصيلي إىل التعل

ليســت جامــدة أو متحجــرة بــل تعتمــد عــىل التفاعــل بــني طــريف عمليــة الرتبيــة وهــام املعلــم 

ــب6»  . والطال

ــة ،  ــن معرف ــدرايس م ــاج ال ــاء يف املنه ــا ج ــل م ــم يف توصي ــلكه املعل ــذي يس ــج ال ــي «النه    وه

ــرس7».  ــهولة وي ــم بس ــاطات للتعل ــارات ونش ــات ومه ومعلوم

يف  املــدرس  بــه  يقــوم  الــذي  املوجــه  النشــاط  أوجــه  آخــر: «جميــع  تعريــف  ويف       

بغيــة   ، بيئيــة  وظــروف   ، تالميــذه  منــو  وخصائــص  تدريســية،  مــادة  مقتضيــات  إطــار 

مســاعدة تالميــذه عــىل تحقيــق التعلــم املرغــوب والتغــري املنشــود يف ســلوكهم، وبالتــايل 

1 ـ املعجم الوسيط ، ج2 ، ص 562 .

2 ـ سورة الجن آية 16 .

3 ـ سورة الجن آية 11 .

4 ـ الفرحان ، راشد عبد الله :(1993) هداية البيان يف تفسري القرآن ، ج4 ، كلية الدعوة االسالمية ، الجامهريية 

العظمى ، طرابلس ، ص 23

5 ـ عطية، محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص 57.

6 ـ الهاشمي ، عبد الحميد : ،(1985)  الرسول العريب املريب ، دار الهدى للنرش ، الرياض، ط2 ،ص 440 .

7 ـ دروزة ، أفنان نظري : (2000) النظرية يف التدريس وترجمتها عملياً ، دار الرشوق ، عامن ، ص 28 . 
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ــول  ــات واملي ــادات واالتجاه ــارات والع ــارف وامله ــات واملع ــاب املعلوم ــىل اكتس ــاعدتهم ع مس

والقيــم املرغوبــة1» (1) . 

ويف تعريــف لهــا «مجموعــة مــن إجــراءات التدريــس املخططــة ســلفاً واملوجهــة لتنفيــذ التدريــس 

بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة وفــق مــا هــو متوافــر أو متــاح مــن إمكانــات».2

 بنــاء عــىل ذلــك ميكــن القــول بــأن طريقــة التعلــم وســيلة لنقــل املعلومــات واملعــارف واملهــارات 

للمتعلــم ، وهــي وســيلة متقدمــة لالتصــال بــه والتفاعــل معــه ، وتوفــري اإلثــارة التعليميــة لســلوك 

ــا  ــام أنه ــكار ، ك ــداع واالبت ــم ، وهــي أيضــاً وســيلة لالب ــم النشــاط املعــريف له املتعلمــني ، وتنظي

وســيلة متصلــة وظيفيــاً مــع الوســائل الرتبويــة األخــرى لتحقيــق األهــداف الرتبويــة . 

تعتــرب طــرق التدريــس أحــد أهــم العوامــل الهامــة يف العمليــة التعليميــة والتــي تحــدد فاعليــة 

التعلــم، حيــث تشــمل هــذه العمليــة سلســلة مــن الفعاليــات املنظمــة والهادفــة التــي يديرهــا 

ــب  ــتّى. وتتطل ــاليب ش ــائل و أس ــه بوس ــه إلي ــاه طالب ــاً انتب ــف، موجه ــة الص ــل غرف ــم داخ املعل

طريقــة التدريــس خطــوات منظمــة تــؤدي يف النهايــة اىل التعلــم باإلنتقــال مــن خطــوة اىل خطــوة، 

فهــي خطــة نرســمها قبــل مبــارشة الــدرس3. ويتوقــف نجــاح العمليــة التعلميــة يف جــزء كبــري منــه 

عــىل حســن اختيارنــا لطريقــة التدريــس هــذه .

ــدة؟  ــية الواح ــة الدراس ــا يف الحص ــن تعدده ــل ميك ــددة ، فه ــس متع ــرق التدري ــت ط ــا كان ومل

قــد تحتــاج الحصــة الدراســية إىل أكــرث مــن طريقــة ليتحقــق التدريــس الفاعــل، ملقابلــة 

1 ـ الشيباين، عمر محمد التومي: (1993)  فلسفة الرتبية االسالمية ، املنشأة العامة، طرابلس الجامهريية ، ط6 ، 

ص 410 .

2 ـ حسن حسني زيتون(1999) : تصميم التدريس «رؤية متطورة»، عامل الكتب، القاهرة ، ص280.

3ـ  عبدالكريم الشطناوي.(1986).أثر طريقتي التعليم املربمج والعادي يف مادة ”مقدمة يف علم النفس“ عند طالبات 

كليات املجتمع املتوسطة تخصص مهن تعليمية يف األردن.رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة الريموك،اربد،األردن
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اســتعداد املتعلــم واهتاممــه وبيئــة التعلــم... فااللقــاء يكــون مــع االســتقراء والحــوار مع االســتنتاج 

والطرائــق النظريــة مــع العمليــة، فاألثــر مــرتوك إلمكانيــات املعلــم وتأهيلــه وتدريبه ... 

مفهوم أسلوب التدريس   .5  

ــاء  ــس أثن ــة التدري ــم طريق ــا املعل ــاول به ــي يتن ــة الت ــو «الكيفي ــس ه ــلوب التدري أس  

ــس  ــة التدري ــذ طريق ــم يف تنفي ــه املعل ــذي يتبع ــلوب ال ــو األس ــس، أو ه ــة التدري ــه بعملي قيام

ــط  ــم يرتب ــن ث ــة وم ــس الطريق ــن يســتخدمون نف ــني الذي ــن املعلم ــريه م ــن غ ــزه ع بصــورة متي

بصــورة أساســية بالخصائــص الشــخصية للمعلــم1 » . 

      وبنــاء عــىل هــذا فــإن أســلوب التدريــس قــد يختلــف مــن معلــم إىل آخــر ، رغــم اســتخدامهم 

ــم ص يســتخدم  ــة املحــارضة ، وأن املعل ــم س يســتخدم طريق ــة . فتجــد أن املعل ــس الطريق لنف

طريقــة املحــارضة ، ومــع ذلــك تجــد فروقــاً دالــة يف مســتويات تحصيــل التالميــذ يف الحالتــني . 

    إن طبيعــة أســلوب التدريــس تبقــى مرتبطــة باملعلــم الفــرد ، بشــخصيته وبتعبــريات الوجــه، 

االنفعــاالت، نغمــة الصــوت، مخــارج الحــروف، اإلشــارات واإلميــاءات وغريهــا ، ووفقــاً لهــا يتميــز 

أســلوب التدريــس . 

  وتتنــوع أســاليب التدريــس فمنهــا أســلوب التدريــس املبــارش وغــري املبــارش ، وأســاليب التدريــس 

ــرار  ــذ وتك ــكار التلمي ــتعامل أف ــة ، واس ــة الراجع ــد ، والتغذي ــدح والنق ــن امل ــىل كل م ــة ع القامئ

األســئلة ووضــوح العــرض أو التقييــم ...2 

بـــني اإلســـرتاتيجية والطريقـــة  الفـــرق  بإمكاننـــا تحديـــد  التعريفـــات  ويف نهايـــة هـــذه 

1 ـ جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2002) طرق التدريس العامة ، دار املناهج ، عامن، ط3، ص 17 – 18 .

2 ـ جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2002)، مرجع سابق ،ص 161
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ــار الطريقــة املالمئــة يف  ــي تخت واألســلوب، حيــث ذكــر بعــض الباحثــني أن اإلســرتاتيجية هــي الت

التدريــس خــالل املوقــف التعليمــي، أمــا الطريقــة: فهــي وســيلة اإلتصــال التــي يســتخدمها املعلــم 

مــن أجــل إيصــال أهــداف الــدرس إىل طالبــه، وأمــا أســلوب التدريــس فهــو الكيفيــة التــي يتنــاول 

بهــا املعلــم الطريقــة.

يوضح الجدول التايل الفرق بني اإلسرتاتيجية والطريقة واألسلوب يف التدريس1 :

الوقتاملحتوىالهدفاملفهوم

اإلسرتاتيجية

خطة منظمة 

ومتكاملة من 

اإلجراءات، التي 

تضمن تحقيق 

األهداف املوضوعة 

لفرتة زمنية محددة

رسم خطة متكاملة 

وشاملة لعملية 

التدريس

طرق، وأساليب، 

أهداف، نشاطات، 

مهارات، تقويم، 

وسائل، مؤثرات

فصيل، أو شهري، أو 

أسبوعي

الطريقة

اآللية التي يختارها 

املعلم إليصال 

املحتوى وتحقيق 

األهداف

تنفيذ التدريس 

بجميع عنارصه 

داخل الصف

أهداف، محتوى، 

أساليب، نشاطات، 

تقويم

عدد من الحصص 

الدراسية، وقد يحتمل 

حصة أو جزءاً منها

األسلوب

النمط الذي يتبناه 

املعلم لتنفيذ 

فلسفته التدريسية 

خالل التواصل مع 

الطالب

تنفيذ طريقة 

التدريس

اتصال لفظي، اتصال 

جسدي أو حريك
جزء من حصة دراسية

1 ـ املرجع نفسه
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ثانياً: أسس و قواعد التدريس

«إن منهجــاً فقــرياً يف محتــواه وجيــداً يف طرائــق تدريســه لهــو أفضــل بكثــري مــن منهــج غنــي يف 

محتــواه ضعيــف يف طرائــق تدريســه1» حيــث إن املنهــج والطريقــة عنــرصان مهــامن يف العمليــة 

التعليميــة يكمــل كل منهــام اآلخــر. 

      ونظــراً لدخــول متغــريات كثــرية متنوعــة يف عمليــة التعلــم ، ال ميكــن القــول بوجــود طريقــة 

مــن طرائــق التدريــس تعــد األفضــل دامئــاً ، فالطريقــة التــي تالئــم مــادة قــد ال تالئــم مــادة أخــرى 

، والتــي تالئــم منطــاً معينــاً مــن املتعلمــني قــد ال تالئــم منطــاً آخــر، والتــي يحســنها مــدرس معــني 

قــد ال يحســنها مــدرس آخــر ...

     ولكن ميكن وضع مؤرشات عامة ميكن أن تحدد معامل الطريقة الجيدة يف التدريس .

أسس التدريس الجيدة    .1  

هناك أسس إذا توافرت يف الطريقة ميكن جعلها فاعلة جيدة وهي : 

ــف  ــدف إىل كش ــارص يه ــس املع ــم ، فالتدري ــني وقابلياته ــدرات املتعلم ــالءم وق •  أن تت  

ــام  ــم عــىل املشــاركة والقي ــام يحثه ــذ وتشــجيعهم عــىل اســتعاملها ، ك ــات التالمي طاق

 . مبســؤولياتهم 

•  أن تكون قادرة عىل تحقيق الهدف التعليمي بأقل وقت وجهد .   

•  يعتمــد التدريــس الجيــد عــىل اســتخدام أكــرث مــن حاســة يف عمليــة التدريــس، وذلــك   

مــن خــالل ألــوان النشــاط الــذي ميارســه املتعلــم ، وهــذا يتطلــب مــن املعلــم تنويــع 

الوســائل التعليميــة ، فالتدريــس بهــذه الكيفيــة عمليــة نشــطة تعتمــد الخــربة الواقعيــة 

ــا .  ــي هــي وســيلة رئيســية له ــة الت العملي

•  أن تســتثري دافعيــة املتعلمــني نحــو التعلــم ، وذلــك بــأن تكــون الخــربات التــي   

1 ـ سليامن ، عبد الحميد محمد و جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (1987) أصول تدريس الرياضيات املدرسية ، 

جامعة بغداد ،ص 28 .
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يتعرض لها خالل الدرس ملبية لحاجات معينة لديه ، فينشط ملعرفتها . 

•  ينبغــي أن يــؤدي التعلــم بالطالــب إىل فهــم وظيفــي ، أي أن مــادة التعليــم يجــب أن   

يكــون لهــا ارتبــاط بالحيــاة ، بحيــث يجــد الطالــب فيهــا ألفــة كافيــة ، ألن خــري أنــواع 

التعلــم هــو مــا تــم بصــورة طبيعيــة عــن طريــق املشــاركة يف الحيــاة ، والتعليــم بالحيــاة 

ــق النمــو املتكامــل الســليم لإلنســان .  ــة لتحقي نفســها هــو أحــدث الوســائل الرتبوي

•  مراعــاة الحالــة االنفعاليــة للطــالب، حيــث ان الطالــب يكــون أكــرث تقبــالً للــدرس إن   

ــم ميكــن أن  ــة، فالتعلي ــه مؤمل ــت انفعاالت ــض إن كان كان مــرسوراً نشــيطاً، وعــىل النقي

يطــور انفعــاالت الطالــب ويجعلــه أكــرث توازنــاً يف حــاالت انفعاليــة مختلفــة . 

•  أن تكــون بيئــة التعلــم متوافقــة مــع متغــريات املوقــف التعليمــي ومجرياتــه، وهــذه   

البيئــة تشــمل كل التفاصيــل املحيطــة باملتعلــم مــن معلــم وكتــاب ووســائل تعليميــة 

ــق  ــة والتحقي ــث والتجرب ــجعة للبح ــة املش ــىل البيئ ــرص ع ــع الح ــم ، م ــكان للتعل وم

ــي .  العلم

أن يتضمن استخدام الطريقة فرصاً ميارس فيها الطالب أدواراً معينة1.  •  

•  التدريــس يف املفهــوم الحديــث مهمــة علميــة مدروســة تبــدأ بتحليــل خصائــص   

ــار  ــة واختي ــط التعليمي ــر الخط ــم تطوي ــم ، ث ــم ومواهبه ــد قدراته ــني وتحدي املتعلم

 . ومتطلباتهــا  الخصائــص  لتلــك  تســتجيب  التــي  واألنشــطة  الوســائل 

قواعد يجب اعتامدها يف طرق التدريس   .2  

هي قواعد كثرية نذكر منها: 

التلميــذ  عقليــة  ملســايرة   : األصعــب  إىل  الســهل  مــن  الــدروس  يف  التــدرج   •  

1 ـ أحمد حسني اللقاين (1995) : املناهج بني النظرية والتطبيق، عامل الكتب، القاهرة، ط4، ص 172.
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وإمكانياته وقدراته ، وتقوية استعداده للتعلم. 

•  التــدرج يف كل درس مــن املعلــوم إىل املجهــول : يبــدأ يف تدريســه للطــالب مــن خرباتهــم   

الســابقة، ألن ارتبــاط املعلومــات الجديــدة باملعلومــات القدميــة يعمــل عــىل تثبيتهــا يف 

ــم .  ــزداد نشــاطه وشــوقه إىل التعل ــب في ــل الطال عق

ــتعدادات  ــل االس ــو قب ــب تنم ــواس الطال ــول : فح ــوس إىل املعق ــن املحس ــال م •  االنتق  

ــارب يف  ــية والتج ــة الحس ــن األمثل ــرث م ــم أن يك ــىل املعل ــي ع ــك ينبغ ــة ، لذل العقلي

تدريســه ، بحيــث يضــع الطالــب أمــام األشــياء املحسوســة ، ثــم ينتقــل بــه إىل إدراك 

األشــياء املجــردة التــي تحتــاج يف فهمهــا إىل مســتوى مــن النضــج العقــيل . 

•  عــرض الحقائــق واملعلومــات مجملــة ثــم تفصيلهــا : وهــذا يتفــق مــع نظريــة   

(الجشــطلت) يف علــم النفــس ، التــي تؤكــد أن «خربتنــا باألشــياء املحيطــة بنــا تــأيت يف 

ــات  ــرى كلي ــا ن ــرى األشــخاص أو األشــجار .. فإنن ــى، فعندمــا ن ــات ذات معن شــكل كلي

متكاملــة تثــري دوافعنــا واهتامماتنــا»1 .

        وهذا املبدأ يتفق مع الطريقة القياسية التي سنعرض لها يف دروسنا القادمة .

•  التــدرج مــن الجــزء إىل الــكل : نســري ســرياً منطقيــاً نبــدأ فيــه بالجــزء ونســري بطريقــة   

االســتقراء حتــى نصــل إىل القاعــدة، وهــذا مــا يعــرف بالطريقــة االســتقرائية يف 

التدريس . 

•  التــدرج مــن العمــيل إىل النظــري : وخاصــة يف املــواد التطبيقيــة التــي يعتمــد التدريــس   

فيهــا عــىل التجــارب العمليــة واملشــاهدة مثــل علــم الطبيعــة والكيميــاء والهندســة . 

الدراســات  أظهــرت  املدرســية:  األنشــطة  يف  املســاهمة  عــىل  الطــالب  تشــجيع    •  

1 ـ فطيم ، لطفي محمد والجامل ، أبو الفرايم عبد املنعم ، نظريات التعلم املعارص وتطبيقاتها الرتبوية ، مكتبة 

النهضة املرصية ، 1988  ص 102. 
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ــريه  ــع غ ــه م ــه وتفاعل ــاء انطالق ــة أثن ــدو جليّ ــل تب ــس أن شــخصية الطف ــم النف يف عل

يف اللعــب والنشــاط الحــر الثقــايف واالجتامعــي وذلــك مــن خــالل املواقــف التعليميــة 

التــي تنظمهــا املدرســة لتالميذهــا . مــام يســاعد عــىل إثــراء التعلــم وإشــباع حاجــات 

املتعلمــني االجتامعيــة كالشــعور باالنتــامء واالعتــامد عــىل النفــس وحــب العمــل 

ــا 1.  ــون له ــي يتعرض ــوط الت ــاوف والضغ ــن املخ ــم م ــاوين ، ويحرره التع

•  القــدرة عــىل ضبــط الصــف : النظــام رضوري جــداً النجــاح العمليــة التعليميــة،   

وهــو وســيلة ال غايــة ، يجــب أن ينبــع مــن نفــوس التالميــذ ، حيــث ان مــن أهدافــه 

تدريبهــم عليــه حتــى يصبــح عــادة مغروســة لديهــم ، وإعدادهــم للتنظيــم يف املســتقبل 

ــس  ــة التدري ــة وطريق ــط النفــس . وال شــك أن املعلومــات الغني وتعويدهــم عــىل ضب

ــف .  ــام يف الص ــرار النظ ــة األوىل يف إق ــاهم بالدرج ــة تس املمتع

•  البــدء باملتعلــم واالنتهــاء بــه : يحــرص عــىل إرشاك جميــع املتعلمــني يف التفاعــل   

االجتامعــي بخرباتهــم الفرديــة ، فيتعاونــون يف تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم فعاليــة العمليــة 

التعليميــة . 

العوامل املؤثرة يف اختيار طريقة التدريس   .3  

لــكل موقــف اســرتاتيجيته الخاصــة بــه، وهنــاك عوامــل عديــدة تؤثــر يف اختيــار طريقــة التدريــس 

وتحكــم املــدرس يف اختيــار الطريقــة ، هــذه العوامــل هــي : 

•  الفلســفة الرتبويــة التــي يتأســس عليهــا املنهــج : فالفلســفة التــي تؤكــد فاعليــة املتعلــم   

ــة  ــور العملي ــا مح ــدرس فيه ــون امل ــي يك ــك الت ــرة لتل ــس مغاي ــة تدري ــيض طريق تقت

التدريســية ومصــدر املعلومــات . 

1 ـ الجقندي ، عبد السالم عبد الله: (2003) الرتبية املتكاملة للطفل املسلم يف البيت واملدرسة، دار قتيبة ، دمشق 

، ص 231 – 232 .
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ــارف  ــب مع ــاب الطال ــدف إكس ــا : فه ــعى إىل تحقيقه ــي يس ــة الت ــداف التعليمي •  األه  

ــارة  ــن مه ــم م ــني املتعل ــدف متك ــرة له ــية مغاي ــة تدريس ــب طريق ــات يتطل ومعلوم

معينــة . 

•  املنهــج والزمــن : عندمــا يكــون املنهــج طويــالً ، يقتــيض طريقــة ال تســتغرق وقتــاً طويــالً   

النجــاز املنهــج يف الوقــت املحــدد . 

•  املادة ونوعها .   

•  طبيعة املتعلمني وخلفياتهم .   

•  املدرس ومستوى تأهيله ودافعيته ورغبته يف التدريس والعبء التدرييس .   

•  طبيعة املؤسسة التعليمية وبيئتها وتفضيل املرشفني لطرق معينة .   

•  توافر التقنيات والوسائل املعينة .   

•  أعداد الطلبة يف غرفة الدراسة .   

ــق  ــاه تحقي ــس باتج ــة التدري ــه عملي ــن أن توج ــا : ميك ــول به ــم املعم ــاليب التقوي أس  •  

ــج  ــة نتائ ــة لخدم ــف الطريق ــا تتكي ــاليب ، وعنده ــك األس ــوء تل ــاح يف ض ــب النج نس

التقويــم . 

ثالثاً: األهداف الرتبوية

ــا  ــراد تحقيقه ــي ي ــة الت ــا « الغاي ــة عــىل أنه ــة التعليمي تعــرف األهــداف يف العملي  

مــن خــالل العمليــة التعليميــة ، ويف لغــة علــامء النفــس الســلوكيني تعــرف عــىل أنهــا عبــارة عــن 

تغــريات ســلوكية محــددة قابلــة للمالحظــة والقيــاس يتوقــع حدوثهــا يف شــخصية املتعلــم بعــد 

مــروره بخــربات تعليميــة.1»  

    

1 ـ الفتالوي ، سهيلة محسن كاظم : جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2006) املنهاج التعليمي والتدريس الفاعل 

، دار الرشوق ، مرص، ص 65 .
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  ال أســاس يف علــم الرتبيــة ، يف مجــال العمــل املــدريس اليومــي ، لتقســيم األهــداف إىل تربويــة 

ــىل  ــم ع ــاعدة املتعل ــعى إىل مس ــا يس ــة وكل منه ــداف تربوي ــكل األه ــلوكية ... ف ــة وس وتعليمي

ــة .  ــم منظمــة وهادف ــة تعلي ــارة ، موقــف) عــرب عملي ــدرة ، مه اكتســاب ســلوك (ق

      إن عــدم معرفــة املــريب للهــدف املنشــود يجعلــه يف وضــع مــن يطلــق النــار عــىل هــدف ال 

يــراه ، قــد يصيبــه بالصدفــة . 

1 -  مراتب األهداف الرتبوية 1 

سنعتمد تقسيم األهداف إىل أربعة مستويات وهي من العام إىل الخاص:   

Finalités - Aims                      أ- الغايات

Buts - Goals             ب- األهداف العامة

Compétences - Competencies                ج- الكفايات

         Objectifs spécifiques / spécific objectives     د- األهداف الخاصة

أ -  الغايات  

ــي يطمــح  ــم الت ــا تشــكل القي ــة . إنه ــدل عــىل املســتوى العــام واألبعــد لألهــداف الرتبوي       ت

املجتمــع إىل احرتامهــا وعيشــها عــىل املــدى الطويــل . وهــي تجيــب عــىل ســؤال : «أي مجتمــع 

ــد ؟»  وأي إنســان نري

مثال :   نريد بناء إنسان متسامح يؤمن بالحرية . 

تحدد السلطة السياسية الغايات الرتبوية . 

ب -  األهداف العامة  

تكــون األهــداف العامــة أقــل شــمولية مــن الغايــات . يســأل املتعلــم عــن   

ــداف  ــكل األه ــرج . تش ــد التخ ــداد ، أي عن ــن اإلع ــاء م ــد االنته ــداف عن ــذه األه ــاب ه اكتس

1 ـ عواضة،هاشم:(2005)،دليل املريب يف األهداف و الطرائق و التقييم ، دار العلم للماليني، بريوت ،ص21-26
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العامة مجموع االجابات عىل سؤال:« أي طالب، تقني ، طبيب ، ... نريد ؟». 

مثال :  من أهداف مادة الرياضيات : تنمية التفكري املنطقي لدى املتعلمني . 

ج -  الكفايات 

تتــوىل الكفايــات تحديــد مــا يجــب أن يتقنــه املتعلــم مــن قــدرات ومهــارات   

 . معــني  تعليــم  نهايــة  يف  ومواقــف 

تنجــز الكفايــة خــالل وحــدة تعليميــة والتــي هــي مجموعة متسلســلة أو غري متسلســلة مــن الحصص 

الدراســية املنتظمــة حــول نشــاط تعليمــي من أجــل بلــوغ األهــداف املطلوبة . 

مثال :عىل تلميذ السابع األسايس يف اللغة العربية أن يرصف كتابياً األفعال . 

         عىل تلميذ األول ثانوي ترجمة مقال اقتصادي من االنكليزية إىل العربية . 

د -  األهداف الخاصة  

ــم حصــة دراســية  ــل املتعل ــن قب ــب اكتســابه م ــدف الخــاص هــو هــدف يتطل اله  

أو أكــرث أو أقــل بقليــل . فهــو إذن قــدرة صغــرية قــد ال يكــون لهــا معنــى منفــردة ، وإمنــا تأخــذ 

معناهــا عندمــا تتدامــج مــع رفيقاتهــا لتشــكل كفايــة محــددة . 

مثال : عىل تلميذ الروضة الثانية أن مييز يف نهاية الحصة بني املربع واملثلث واملستطيل . 

2 ـ  مصادر اشتقاق األهداف الرتبوية1  

ــادر  ــتند إىل مص ــد أن تس ــاً ، وال ب ــع اعتباط ــة ال توض ــداف الرتبوي ــك أن األه ال ش  

 . املتبنــاة  الرتبويــة  الفلســفة  بحســب  تختلــف  املصــادر  وهــذه  منهــا  تشــتق 

ميكننا إجامل هذه املصادر مبا يأيت : 

 أ- الفلســفة التــي يتبناهــا املجتمــع التــي غالبــاً مــا يعــرب عنهــا يف عــامل اليــوم بفلســفة الدولــة ألن 

األهــداف الرتبويــة تحــدد يف ضــوء مــا تريــده تلــك الفلســفة مــن الفــرد . 

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ،ص73 - 74.
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ب- املتعلــم وحاجاتــه ومــا يتصــل بــه مــن ميــول واهتاممــات ذلــك ألن املتعلــم هــو املســتهدف يف 

العمليــة الرتبويــة . 

ج-  الرتاث الثقايف السائد من التقاليد والعادات . 

د-  املجتمع وحاجاته ومتطلباته تلك التي يريد املجتمع من الرتبية أن تلبيها . 

ــذا  ــار. ل ــني االعتب ــذ بع ــب أن يؤخ ــامل يج ــل يف الع ــي الحاص ــي والتكنولوج ــور العلم هـــ - التط

يتوجــب عــىل مــن تــوكل إليــه عمليــة وضــع األهــداف الرتبويــة أن يتحــرى مــا وصــل إليــه العــامل 

يف املجــال العلمــي والتكنولوجــي ويســتند إليــه يف اشــتقاق األهــداف الرتبويــة يك تــؤدي الرتبيــة 

ــاة .  ــري يف الحي دورهــا يف التطــور والتغي

و-  طبيعة املادة ومعطياتها ، إذ لكل مادة معطيات وخصائص متيزها عن غريها. 

3 -  مكونات الهدف الرتبوي  

       يتكون الهدف الرتبوي املصوغ بطريقة سلوكية صحيحة من أربعة أقسام متتالية : 

نــوع الســلوك أو اســمه : ويقصــد بذلــك تحديــد مــا الــذي ســيفعله التلميــذ بالضبــط،  أ-   

مــع اإلشــارة إىل الســلوك أو العمــل أو القــدرة التــي يريــد املعلــم مــن طالبــه انجازهــا 

ــب ، لعــب ، أداء ،  ــع ، ترتي ــة ، تســمية ، صن ــل كتاب ــم ، مث ــة التعلي ــاء عملي ــد انته عن

ــراءة .  ق

ــا الســلوك، ففــي  ــدور حوله ــي ي ــات الت ــوى الســلوك : وهــو املوضــوع أو املعلوم محت ب-   

املثــال اآليت: أن يــؤدي التلميــذ صــالة العــرص عمليــاً يكــون نــوع الســلوك هــو األداء ، أمــا 

محتــوى الســلوك فهــو الصــالة.  واملثــال اآلخــر: نــوع الســلوك أن يقــرأ التلميــذ ســورة 

ــق.  ــم بطريقــة صحيحــة يف زمــن ال يتعــدى خمــس دقائ الفاتحــة مــن القــرآن الكري

ــة ،  ــورة الفاتح ــو س ــلوك ه ــوى الس ــراءة ، ومحت ــو الق ــلوك ه ــم الس ــدف / اس ــذا اله ــي ه فف
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حيــث نالحــظ أنــه بــدون صــالة العــرص يف املثــال األول ، وبــدون ســورة الفاتحــة يف املثــال الثــاين، 

ال ميكــن أن يكــون لدينــا ســلوك محســوس عــىل االطــالق . 

ــذه  ــن تالمي ــم م ــه املعل ــذي يطلب ــار الصحــة أو الحــد األدىن ال ــذ : وهــو معي ــار التنفي   ج-  معي

عنــد انجازهــم الســلوك ، وأهــم مــا يجــب مراعاتــه يف هــذا املوضــوع أن تكــون املعايــري معقولــة 

ومناســبة لقــدرة املتعلــم . 

مثال : أن يذكر التلميذ أركان الحج بصحة 100 % يف خمس دقائق .   

          د-  معيار الوقت الالزم للتنفيذ . 

بقــي أن نقــول أن «الهــدف الســلويك يتشــكل مــن أن + فعــل مضــارع يتضمــن الســلوك املــراد 

تعلمــه + فاعلــه (وهــو الطالــب) + محــددات الســلوك»1 مثــل : أن + يكتــب + الطالــب + مقالــة 

يف فضــل األدب ال تقــل عــن خمــس صفحــات يف ســاعتني .

5 -  معايري األهداف الرتبوية 

أن يحتــوي الهــدف املصــوغ بطريقــة ســلوكية األقســام األربعــة اآلتيــة : اســم الســلوك  أ-   

ونوعــه ، محتــواه، معيــار الوقــت الــالزم للتنفيــذ والوقــت الــالزم للتقييــم . 

ــد هــو  ــدف الجي ــم . فاله ــذ ال عــىل ســلوك املعل ــدف عــىل ســلوك التلمي ــز اله أن يرك ب-   

الــذي يركــز عــىل وصــف نواتــج التعلــم التــي يجــب عــىل املتعلــم تحصيلهــا أو إتقانهــا . 

ومــن األخطــاء الشــائعة عنــد صياغــة األهــداف التعليميــة أن يركــز الهــدف عــىل نشــاط 

ــني:  ــن املثال ــك إليــك هذي ــح ذل ــاء قيامــه بالتدريــس ، ولتوضي ــم أثن املعل

أن يرشح املعلم أركان الحج (نشاط املعلم) .   •  

أن يؤدي التلميذ أركان الحج بطريقة صحيحة (وصف سلوك التلميذ).   •  

  ج-  أن تكتـــب عبـــارة الهـــدف بلغـــة واضحـــة ، وأن يكـــون الهـــدف محـــدداً ، تبـــدأ 

1 ـ عطية، محسن عيل (2006)، مرجع سابق، ص77.



172

عبارته بفعل سلويك يشري بالتحديث إىل نوع السلوك مثل األفعال : يذكر، يناقش، يقارن... 

 د-  أن يكــون الهــدف قابــالً للمالحظــة والقيــاس: مبــا أن الفعــل الســلويك ميثــل العنــرص الرئيــيس يف 

عمليــة الصياغــة لذلــك يجــب اختيــاره بدقــة، فاألفعــال مثــل يتــذوق، يســتمع، يــدرك هــي أفعــال 

ــاس، بخــالف األفعــال يرســم، يجمــع  ــل للمالحظــة والقي مبهمــة ال تعــرب عــن ســلوك ظاهــر قاب

ويصنــف، فهــذه األفعــال ميكــن مالحظتهــا ثــم قياســها. 

6 -  تصنيف األهداف الرتبوية1  

ــه  ــد في ــذي اعتم ــوم Bloom 1956 ال ــف بل ــو تصني ــيوعاً ه ــات ش ــرث التصنيف أك  

مجــاالت الشــخصية االنســانية ، إذ أن هــذه األخــرية تتكــون مــن ثالثــة مجــاالت مرتابطــة هــي : 

 . الحــريك  النفــيس  أو  املهــاري  واملجــال  الوجــداين  واملجــال   ، املعــريف  املجــال 

  The cognitive domain  : أ – املجال املعريف أو الذهني

وهو يتضمن األهداف املتعلقة باكتساب املعارف و فهمها و تطبيقها 2:

ــي  ــي التذكــر واســرتجاع املعلومــات واملعــارف الت مســتوى املعرفــة Knowledge وتعن  •  

 . املعرفيــة  النواتــج  أدىن مســتويات  املســتوى  تعلمهــا ســابقا.ً  وميثــل هــذا  تــم 

مثال : أن يسمي الطالب ثالثة من شعراء العرص الجاهيل . 

مــن األفعــال التــي تصلــح لهــذا املســتوى : أن يعــدد ، أن يعــرف ، أن يذكــر ، أن يرتــب، أن يحــدد، 

أن يســمي... 

املـــادة  اســـتيعاب  عـــىل  القـــدرة  ويعنـــي   Comprehension الفهـــم مســـتوى   •  

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، صص78 - 86

2 ـ مارون ،جورج ( 2010)  أسس التقويم الرتبوي و معايريه ، املؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،ص40.
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ــس  ــق، واألس ــتيعاب الحقائ ــي اس ــو يعن ــا فه ــاص، أو يوجزه ــلوبه الخ ــا بأس وتقدميه

ــف.  ــلوب مختل ــف بأس ــة التعري ــىل كتاب ــدرة ع والق

مثال أن يستنتج الطالب مفهوم الفاعل من خالل األمثلة. 

من األفعال التي ميكن استخدامها يف تركيب أهداف هذا املجال : 

أن يحــول، أن يســتنتج ، أن يصــف، أن يحلــل، أن يلخــص، أن يعلــل، أن يســتوعب، أن يفــرس، أن 

مييــز ...

مســتوى التطبيــق Application  إن مســتوى التطبيــق هــو أعــىل مــن مســتوى الفهــم   •  

والتذكــر ، ويتطلــب عمليــات عقليــة أكــرث مــن الفهــم ، وفيــه يتــم االنتقــال من مســتوى 

ــوس .  ــيل املحس ــتوى العم ــرد إىل املس ــري املج النظ

مثال : أن يستخرج الطالب الفاعل من جملة مفيدة .   

•  مســتوى التحليــل Analysis  يعــد مــن املســتويات الثالثــة العليــا يف املجــال املعــريف .   

إذ املطلــوب مــن املتعلــم أن يقــوم بتجزئــة املــادة التعليميــة إىل عنــارص وإدراك مــا فيهــا 

ــات .  مــن عالق

ومن األفعال يف هذا املستوى :   

ــار ، يقــرن، يفصــل ،  ــز ، يعــني ، يســتدل ، يختــرص ، يخت أن يفتــت ، أن يفــرق ، ميي  

 . يــوازن   ، يحلــل   ، يقــارن 

مثال : أن يحلل الطالب قصيدة أيب متام يف فتح العمورية بعد دراستها.   

أن يقارن بني قصيدتني إحداهام يف العرص الجاهيل واألخرى يف صدر االسالم .   

 Syntheses  مستوى الرتكيب  •  

يعنـــي بلـــوغ املتعلـــم هـــذا املســـتوى امتالكـــه القـــدرة عـــىل تركيـــب العنـــارص   

واألجـــزاء ، وتكويـــن تركيبـــات جديـــدة . يشـــدد هـــذا املســـتوى عـــىل إنتـــاج أفـــكار جديـــدة 

ــلوكية يف  ــال السـ ــن األفعـ ــداع . مـ ــد االبـ ــتوى تؤكـ ــذا املسـ ــم يف هـ ــج التعلـ ــى إن نواتـ مبعنـ
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هذا املجال : أن يرتب ، يركب ، يؤلف ، يبتكر ، يتوقع ، يعيد بناء ، يربط ، يصوغ ..

مثــال : أن يصــوغ الطالــب ثــالث جمــل مفيــدة يكــون الخــرب فيهــا جملــة فعليــة يف ضــوء  دراســته 

أنــواع الخــرب . 

أن يؤلف الطالب قصيدة موزونة يف ضوء دراسته علم العروض . 

  evaluation مستوى التقويم  •  

ــة األشــياء يف  ــان صالحي ــذي يصــدر لبي ــي هــذا املســتوى الحكــم التقوميــي ال ويعن  

ضــوء معايــري محــددة. ويصبــح املتعلــم قــادراً عــىل إصــدار األحــكام وإعطــاء آراء بشــأن صالحيــة 

األشــياء، وهــذا املســتوى هــو أعــىل مســتوى يف مســتويات التفكــري اإلنســاين . 

ــز ، يدعــم ، يفــرس ، يحكــم ،          مــن األفعــال التــي تســتخدم يف هــذا املجــال : أن يقــوِّم ، مييِّ

يبــدي رأيــاً ، ينتقــد ، يربهــن .. 

مثال : أن يبدي الطالب رأيه يف شاعرية املتبني بعد دراسة الشاعر .

           درجة الصعوبة 

  Affective Domain  ب– املجال الوجداين

مثلــام أن املجــال املعــريف مهــم يف حيــاة الفــرد كذلــك املجــال الوجــداين، إذ   

ال قيمــة للمعــارف التــي ميكــن أن ميتلكهــا الفــرد مــن دون امتالكــه مجموعــة مــن القيــم 
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واالتجاهــات التــي تســتلزمها الحيــاة االجتامعيــة وأخالقيــات املهنــة التــي يهتــم بهــا : فقــد نجــد 

موظفــاً أو مدرســاً تخــرج بتقديــر عــال ، لكنــه ال يؤمــن بــأن اإلخــالص يف العمــل يجــب أن يكــون 

أســلوباً يف الحيــاة، عــىل أن املجــال الوجــداين يتكامــل واملعــريف يف أحــداث التنميــة الشــاملة للفــرد . 

ــام  ــول Krathowle ع ــف كراث ــريف ، كان تصني ــال املع ــائعاً يف املج ــوم ش ــف بل ــام كان تصني ومثل

1964 لألهــداف التعليميــة يف املجــال الوجــداين، أو يطلــق عليــه العاطفــي أو االنفعــايل . ومطلــوب 

مــن املتعلــم يف هــذا املجــال أن يتعامــل مــع مــا يف القلــب مــن مشــاعر وأحاســيس وقيــم تؤثــر يف 

ســلوكه وأنشــطته املتنوعــة . 

 Receiving  مستوى التقبل أو االستقبال  •  

 Responding  مستوى االستجابة  •  

Valuing    مستوى التقييم وإعطاء القيمة  •  

          Organization     مستوى التنظيم  •  

Characterization by a value system   1 مستوى التميز و تشكل الذات  •  

 Receiving  مستوى التقبل أو االستقبال  •  

ــة أو  ــىل املشــاركة العاطفي ــاه ع ــل باالنتب ــا محــدوداً ويتمث ــم هن ــون دور املتعل يك  

الوجدانيــة والرغبــة فيهــا. األفعــال يف هــذا املســتوى : أن يســأل ، يختــار ، يصنــف، يعطــي، يهتــم، 

ينتبــه، يبــدي الرغبــة ..

مثال : أن يبدي الطالب الرغبة يف التحدث أمام زمالئه عن القيم يف العامل . 

 Responding  مستوى االستجابة  •  

ال يكــون املتعلــم ســلبياً مقتــرصاً عــىل االصغــاء واالنتبــاه عــىل قضيــة وجدانيــة وإمنــا   

 . حيالهــا  موقــف  اتخــاذ  ويحــاول  القضيــة  تلــك  يف  يشــارك 

1 ـ عواضة،هاشم:(2005)،مرجع سايق ، ص42.
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ــد ،  ــؤولية ، يج ــل املس ــع ، يتحم ــذوق ، يتمت ــتجيب ، يت ــال : أن يس ــذا املج ــال يف ه ــن األفع م

يتطوع .. 

مثال : أن يساعد الطالب اآلخرين يف إنشاء جمعية لرعاية املكفوفني . 

Valuing مستوى التقييم وإعطاء القيمة  •  

يعني هذا املستوى إعطاء القيمة لألشياء أو الظواهر أو األفكار ..   

من األفعال يف هذا املجال : أن يقيم ، يقدر ، يختار ، يجادل ، يدعم ، يحتج ، يتمنى .. 

مثال : أن يثمن الطالب دور املجامع اللغوية يف رعاية اللغة العربية . 

 Organization مستوى التنظيم  •  

يلتــزم املتعلــم يف هــذا املجــال مجموعــة مــن القيــم ويظهرهــا يف ســلوكه أو يرتــب   

 . العربيــة  اللغــة  عــىل  للمحافظــة  خطــة  كوضعــه  منســقاً  نظامــاً 

ــنّي، يأمــر، يرتــب، يركــب، يخطــط،  مــن األفعــال يف هــذا املجــال : أن يلخــص، ينظــم، يدافــع، يب

يــوازن، يغــرّي، يرســم خطــة ..

مثال :   أن يخطط الطالب إلنشاء جمعية لشعراء الغزل يف بلدته . 

أن يدافع الطالب عن الفوائد الثقافية للمكتبة املدرسية .   

      Characterization by a value system مستوى التميز و تشكل الذات  •  

يصبــح الشــخص يف هــذا املســتوى ذا شــخصية مميــزة . فهــذا املســتوى ميثــل أعــىل   

ــكار  ــدات واألف ــل املعتق ــه تتفاع ــي ، في ــب الهرم ــداً يف الرتتي ــداين تعقي ــال الوج ــتويات املج مس

متكاملــة لتشــكيل أســلوب الحيــاة أو فلســفة الحيــاة للفــرد . 

       مــن األفعــال الســلوكية يف هــذا املجــال : أن يؤمــن ، يعتــز ، يشــكل ، يســتخدم ، يربهــن ، مييــز 

، يتصــف، يثــق، يــؤدي دوراً ، يعيــد تركيــب .. 

مثال :   أن يربهن الطالب عىل أن اإلحسان إىل الناس وسيلة لكسب قلوبهم . 

أن يؤمن الطالب بدور اللغة يف توحيد أبناء األمة .   
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 Psychomotor Domain  ج ـ املجال املهاري أو الحريك أو النفس حريك

إن املجــال الحــريك مكــون أســايس مــن مكونــات الفــرد اإلنســاين وهــو يتكامــل مــع   

. اإلنســانية  الشــخصية  بنــاء  يف  والوجــداين  املعــريف  املجــال 

يتضمــن هــذا املجــال األهــداف التــي تصنــف وتقيــس املهــارات الحركيــة والعضليــة   

واســتخدامها اســتخداماً مناســباً والقــدرة عــىل القيــام بــأداء عمــل معــني يتطلــب التناســق الحــريك1 

النفــيس والعضــيل كاملــيش والجــري ولعــب الكــرة أو ركــوب الدراجــة وتشــيع األهــداف الحركيــة 

يف مناهــج الرتبيــة الرياضيــة واالقتصــاد املنــزيل وتعليــم اللغــات خاصــة ، تعليــم مهــاريت القــراءة 

ــع ، يبنــي ، يغــرّي ، ينظــف ، يكــوِّن ،  والحديــث . ومــن األفعــال الســلوكية يف هــذا املجــال : يجمِّ

يؤلِّــف ، يشــيِّد، يثبِّــت ، يحفــز ، يتابــع ، يطمــن ، يتنــاول ..ويتصــل هــذا املجــال بحــركات الجســم 

ــل: أن  ــني واألذن والجســم مث ــب اســتخدام الع ــي تتطل ــة املنســقة الت ــة والحــركات الدقيق العام

يطبــع التلميــذ 40 كلمــة يف الدقيقــة دون أخطــاء وملــدة ثــالث دقائــق . أو أن يقــود الســيارة ملــدة 

ــلوكيات  ــب س ــذا الجان ــن ه ــام يتضم ــة . ك ــا املخالف ــتحق عليه ــاء يس ــق دون أخط ــس دقائ خم

ــة .. ــكالم يف القــدرة عــىل التخاطــب والخطاب ال

رابعاً: التخطيط للتدريس

إذا كان التخطيــط للمهــن عمومــاً كاملحامــاة والطــب والهندســة وغريهــا مهــامً، فــإن   

التخطيــط للتدريــس يكــون أكــرث أهميــة باعتبــاره مهنــة تحتــاج ممــن يقــوم بهــا إىل اتبــاع منهــج 

معــني ليحقــق أهــداف تدريســه بصــورة كاملــة ، إضافــة إىل أن مهنــة التدريــس مــن أشــق املهــن 

ــط2.  ــا للتخطي ــا وأحوجه وأدقه

1 ـ صيّاح،أنطوان:(2012)، كيفيات التعليم و التعلم،دار النهضة العربية ، لبنان ، ص 41.

2 ـ آل ياسني ، محمد حسني ، املبادئ األساسية يف طرق التدريس العامة ، دار املعارف .
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1.  مفهوم التخطيط وأهميته للمعلم    

التخطيــط للتدريــس يعنــي « رســم خطــوات التدريــس عــىل نحــو مفصــل ومنظــم   

ومكتــوب يف كراســة اإلعــداد والتحضــري ليســهل تنفيــذه، وهــو يشــمل التخطيــط الشــامل للتدريس 

الســنوي أو الفصــيل أو اليومــي»1(2) 

ــض  ــم أو بع ــا املعل ــي يضعه ــات الت ــورات والتوقع ــي «التط ــس ه ــة التدري وخط  

ــية أو  ــواد الدراس ــامدة أو امل ــة لل ــة والخاص ــداف العام ــل باأله ــم الكام ــل وعيه ــني يف ظ املعلم

ــداث  ــل إح ــن أج ــني م ــات املتعلم ــة، وحاج ــائل املتاح ــات والوس ــدرايس، واإلمكاني ــوى ال املحت

املتعلمــني2».  ســلوك  يف  املنشــودة  التغــريات 

أهمية عملية التخطيط    .2  

يفيد التخطيط فيام ييل :   

أ-   يعطــي فرصــة للمعلــم لتحقيــق أهدافــه مبــارشة ، ويقلــل مــن املامرســات العشــوائية 

الخاطئة . 

ــد  ــك تحدي ــاً ، وكذل ــية زمني ــع الدراس ــات للمواضي ــات والنهاي ــد البداي ــىل تحدي ــاعده ع  ب- يس

ــدد.  ــت مح ــني بوق ــم مرتبط ــس والتقوي ــح التدري ــايل يصب ــم، وبالت ــبات التقوي مناس

ــري  ــم وتوف ــتخدام اهتامماته ــذ واس ــات التالمي ــباع حاج ــىل إش ــدرة ع ــرث ق ــم أك ــل املعل ج-  يجع

ــة.  ــىل الدراس ــم ع ــة لحفزه ــائل الفعال الوس

د-  يكســب املعلــم احــرتام تالميــذه، فالتالميــذ يقــدرون املعلــم الــذي يخطــط لدروســه وينظــم 

وقتــه كــام يتوقــع هــو منهــم. 

1 ـ كوجك ، كوثر حسني، مقدمة يف علم التعليم، عامل الكتب ، القاهرة، د.ت ، ص 39

2ـ  النعمي، عبد الله األمني: جامل، عبد الرحمن عبد السالم : (1993) طرق التدريس العامة، الدار الجامهريية للنرش 

والتوزيع ، طرابلس. 



179

و-  يعمل عىل تحقيق النمو املهني للمعلم باستمرار ويقوي من ثقته بنفسه . 

التخطيط املرتبط بتنفيذ املنهج    .3  

سوف نتناول من التخطيط نوعني من الخطط هام :   

الخطة السنوية :  أ-   

يقصــد بالخطــة الشــهرية أو الســنوية « توزيــع مفــردات املــادة التــي يقــوم املــدرس   

بتدريســها عــىل أشــهر الســنة ، وفيهــا تتحــدد األهــداف الخاصــة مبوضــوع التعلــم ، موزعــة حســب 

املســتويات املعرفيــة والعاطفيــة والنفــس حركيــة ، ومنهــا يتحــدد املحتــوى التعليمــي الــذي يــيل 

ــة  ــائل التعليمي ــىل الوس ــنوية ع ــة الس ــوي الخط ــا ، وتحت ــم تحديده ــي ت ــداف الت ــق األه تحقي

واألجهــزة واملــواد املختلفــة املســتخدمة يف تنفيــذ األنشــطة التعليميــة وأســاليب التقويــم 

املناسبة1» . 

الخطة اليومية :  ب-   

ــري  ــد التحض ــايب . ميه ــر كت ــي وآخ ــري ذهن ــم إىل تحض ــم – التعل ــة التعلي ــري عملي ــم تحض ينقس

ــل  ــم بشــكل محســوس يســمح بالعــودة إليهــا مــن قب ــذي يبــني خطــة املعل ــايب ال ــي للكت الذهن

املعلــم واإلرشاف وإدارة املدرســة. إن التحضــري بشــقيه الذهنــي والكتــايب أمــر بديهــي غــري قابــل 

ــه .  ــم ناجحــة مــن دون ــم – تعل ــة تعلي ــذ عملي ــه ال ميكــن تنفي ــاش واملســاومة ، ألن للنق

وهي خطة تدريسية يومية تتضمن :   

•  معلومات أولية، الحصة، الصف ، املوضوع ، اليوم ، التاريخ، العنوان.   

ــل:   ــايل، مث ــم الح ــة للتعل ــابقة الرضوري ــربات الس ــن الخ ــيل ويتضم ــتعداد املدخ •  االس  

.. فيلــم  عــرض   ، مشــكلة   / أســئلة  طــرح 

 

1 ـ قطامي، يوسف: (1989) سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي، دار الرشوق ، عامن ،ص 181 . 
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      •  األهداف التعلمية املحددة بأفعال إجرائية تخضع للمالحظة والقياس والتقويم . 

•  الوسائل واألدوات واملواد التعليمية .   

•  اإلجراءات واألنشطة وطريقة التدريس .   

•  التقويم املناسب .   

•  تحديد الزمن املناسب لكل هدف .   

•  مالحظات املعلم من أجل مراعاتها عند تنفيذ الوحدة يف الدروس القادمة.   

خطــوات الحصــة / النشــاط : يكتــب تحــت هــذا العنــوان باختصــار كل مــا يقــوم بــه   •  

املعلــم ومــا يطلبــه مــن املتعلمــني خــالل الحصــة مــن بدايتهــا إىل نهايتهــا ، مــع تقديــر 

ــوة . ــة أو خط ــكل مرحل ــي ل ــت التقريب الوق

كتابــة مراحــل الــدرس : (ال يطلــب هنــا كتابــة تفاصيــل محتــوى املــادة ألنــه بإمــكان   -  

املعلــم الرجــوع إليــه يف الكتــاب خــالل الــرشح ، وإمنــا بإمكانــه كتابــة األفــكار الرئيســة 

ــالً .  ــة مث ــرض الخالص ــالل ع ــن خ ــدرس م ــم ال ــط) خت ــة فق ــئلة الهام واألس

التأكــد مــن تحّقــق األهــداف يف نهايــة الحصــة مــن خــالل طــرح األســئلة أو حــّل بعــض   -  

التامريــن. 

اإلعــالن عــن املطلــوب مــن املتعلمــني يف الحصــة القادمــة أو مــا بعدهــا : حــّل مســائل،   -  

إعــداد بحــث .
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منوذج لتخطيط املذكرة اليومية: 

املوضوع :                                   الحصة :   

املادة أو الدرس :                             الصف :   

اليوم والتاريخ :   

أنواع التقويم الطريقة الوسائل التعليميةاألهداف السلوكيةاالستعداد املدخيل

تتضمن خطة الدرس الجيدة عنارص أخرى مثل:

•  واجب جيد .   

•  خالصة جيدة .   

•  توزيع الوقت عىل كل جزء من أجزاء الدرس.   

وهي : 

تساعد املدرس عىل االعتناء بالفروق الفردية بني التالميذ .   •  

•  تحتوي عىل األسئلة األساسية واملهمة .   

•  تأخــذ الخــربات الســابقة للتالميــذ يف االعتبــار، وتعمــل عــىل ربطهــا بالخــربات   

الجديدة . 

التخطيط يف مستهل العام الدرايس  .4  

ميكــن للمعلــم الرتكيــز عــىل القضايــا األساســية التاليــة يف التخطيــط  يف مســتهل العــام   

الــدرايس: 
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أ.  الخطــط الطويلــة األمــد : ميكــن االســتئناس بنصيحــة املعلمــني وال ســيام أولئــك الذيــن   

ــق  ــة تتواف ــداول التقريبي ــذه الج ــل ه ــف ، جع ــس الص ــادة أو نف ــس امل ــون نف يعلم

ــات  ــرتات االمتحان ــار ف ــني االعتب ــن آخــذاً بع ــرب حــد ممك ــدريس إىل أك ــم امل ــع التقوي م

ــة كل وحــدة بســبب حــدوث  ــرب نهاي ــة ق ــت للمراجع ــرك بعــض الوق والعطــالت ، وت

بعــض األحــداث غــري املتوقعــة مثــل إغــالق املدرســة خــالل أيــام الطقــس الــرديء أو مــا 

ــك .  إىل ذل

ب.  املــواد و األنشــطة التعليميــة الداعمــة : البــدء بإعــداد الئحــة مفتوحــة ومســتمرة للمــواد   

واألنشــطة املســاندة والتكميليــة ذات الصلــة بــكل موضــوع مــن مواضيــع املنهــاج 

الــواردة يف الخطــة الطويلــة األمــد. وميكــن أن تتضمــن الالئحــة أماكــن ومواقــع الرحــالت 

امليدانيــة، األلعــاب والواجبــات. والبحــث يف املكتبــة أو مصــادر مركــز اإلعــالم عــن األفــالم 

ــو الداعمــة للمقــرر الســتخدامها خــالل األســابيع األوىل مــن املدرســة.  وأرشطــة الفيدي

ــة املدرســة ووضــع  ــل بداي ــدروس قب ج.  الجــداول األســبوعية : إعــداد جــدول أســبوعي لل  

نســخة عنــه يف دفــرت إعــداد الــدروس. 

د.  إعداد الخطط الدراسية اليومية .   

ه.  التقويــم التجريبــي للطالــب : مــن املفيــد القيــام بتقويــم أويل لفهــم مهــارات الطــالب يف   

بدايــة العــام الــدرايس بحيــث يســتطيع املعلــم التعــرف عــىل قــدرات الطلبــة والفــروق 

ــة  ــن بداي ــبوع األول م ــالل األس ــات خ ــذه التقومي ــم ه ــد. وتت ــف الواح ــم يف الص بينه

ــة.  املدرس

بالوظائــف عــىل شــكل رســالة ترســل  بإعــداد سياســة خاصــة  قــم   : الوظائــف  و.    

السياســة  هــذه  توضــح  أن  ويجــب  الــدرايس.  العــام  بدايــة  يف  األمــور  ألوليــاء 

وتقــدم  وكميتهــا  ســتعطى  التــي  الوظائــف  وأنــواع  الوظيفــة  إعطــاء  أســباب 

التــي  واملكافــآت  إكاملهــا  وطــرق  الوظيفــة  تاريــخ  عــن  العامــة  الخطــوط 
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ــن  ــب م ــا ينتظــره الطال ــزة وم ــف متمي ــم وظائ ــة يف حــال تقدي ــا الطلب ســيحصل عليه

ــن ويل  ــع م ــا هــو متوق ــح م ــف، وأخــرياً توضي ــه للوظائ ــدم تقدمي إجــراءات يف حــال ع

األمــر. 

ز.  املــواد الداعمــة واملكملــة : مــن املفيــد توفــري مــواد داعمــة للمنهــاج عندمــا يســتغرق   

ــة أو  ــري رضوري يف الخط ــدوث تغي ــد ح ــع أو عن ــو متوق ــام ه ــل م ــاً أق ــس وقت التدري

عندمــا ينتهــي الطلبــة أنشــطتهم مبكــراً، ويحــرض املعلمــون لهــذه الغايــة مجموعــة مــن 

األحجيــات واأللغــاز، واأللعــاب الرتبويــة وأســئلة املناقشــات ومثــريات التفكــري والكتابــة 

ــة.  اإلبداعي

ح.  ملــف املعلمــني االحتيــاط : املعلــم االحتياطــي هــو املعلــم الــذي ســيأخذ مكانــك عندمــا   

تغيــب عــن املدرســة. ومن الــرضوري إعــداد املــواد للمعلمني االحتيــاط لدعم مــا يقومون 

بــه، ومــن أجــل زيــادة جرعــة التعليــم وتقليــص فــرص تشــتت الســلوك واالنــرصاف عــن 

الــدرس. ويحتفــظ العديــد مــن املعلمــني مبلــف خــاص باملعلمــني االحتيــاط، يحتــوي عــىل 

معلومــات هامــة ميكــن وضعــه يف طاولتــك أو مــع دفــرت التحضــري. 

ويختلــف نــوع املعلومــات التــي يحتويهــا هــذا امللــف الخــاص باملعلمــني االحتيــاط، لكــن 

مــن املفيــد أن يضــم املعلومــات التاليــة : نســخة عــن الجــدول اليومــي، مواعيــد الغــداء 

ــي،  ــاح الصباح ــل: االفتت ــة (مث ــراءات الصفي ــرى باإلج ــف وأخ ــد الص ــة بقواع ــرتاحات، الئح واالس

أخــذ الحضــور، العــداء، االنــرصاف...)، الئحــة بالطــالب الذيــن ميكــن االعتــامد عليهــم يف كل حصــة، 

إجــراءات املــرور يف ردهــة املدرســة (الذهــاب للمرحــاض، املكتبــة، مكتــب املديــر). ومعلومــات 

ــمعية  ــة الس ــزة الصوتي ــية، األجه ــط الدراس ــل الخط ــواد (مث ــض امل ــود بع ــن وج ــري إىل أماك تش

ــن ذوي  ــالب م ــة بالط ــا والئح ــن القضاي ــة م ــن قضي ــؤال ع ــل بالس ــرى تتص ــات أخ ...) ومعلوم

ــة  ــة املدرســة وإضاف ــل بداي ــات قب ــري مــن هــذه املعلوم الحاجــات الخاصــة. وميكــن جمــع الكث
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معلومات أخرى حسب الرضورة. 

خامساً: التقويم الرتبوي

ورد يف قامــوس لســان العــرب البــن منظــور معنــى فعــل قــّوم مبعنــى : عــّدل أزال   

ــح  ــة وتصحي ــاء القيم ــي إعط ــني مفهوم ــل ب ــن أراد الفص ــة . م ــيشء قيم ــل لل ــاً أو جع اعوجاج

االعوجــاج اعتمــد مصطلــح «تقييــم» Evaluation  للداللــة عــىل مــا نريــده مــن قيــاس وحكــم 

عــىل نتائــج عمليــة التعليــم – التعلــم . 

والتعبري عن النتائج يكون باستعامل : 

عالمات رقمية .   -  

نسب مئوية .   -  

فئات أ ، ب ، ج ، د .   -  

درجات : ممتاز ، جيد جداً ..  -  

مصطلحات أخرى : تحقق ، مل يتحقق ، يف طور التحقق .   -  

اتخــاذ االجــراء املناســب عنــد الــرضورة بالرجــوع إىل الهــدف مــن التقييــم: دعــم مــدرس   -  

، توجيــه املتعلــم ، إصــدار حكــم عــىل املتعلــم (نجــاح ، رســوب...) 

من حسنات نظام العالمات الرقمية أنه : 

مألوف لدى األهل واملعلمني واملتعلمني .   •  

ييرس عملية احتساب املعدالت .   •  

يعطي صورة أدق عن النتائج ويسمح باملقارنات بشكل أفضل .   •  

ومن السلبيات املحتملة : 

يولد تنافساً سلبياً بني املتعلمني ، يتدخل فيها األهل للضغط عىل املتعلمني .   •  
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ــات  ــن ســلبيات نظــام العالم ــات ليخفــف م ــده نظــام الدرجــات والفئ ــن بع أىت م  •  

الرقميــة ، فانصــب اهتــامم املتعلــم عــىل الســعي للحصــول عــىل فئــة محــددة دون 

حســد وكراهيــة زميلــه ، يقســم هــذا الســلم إىل خمــس درجــات / فئــات أو أكــرث1 . 

أهمية التقويم ووظائفه    .1  

ملعرفــة  ومنظمــة  مســتمرة  ووقائيــة  وعالجيــة  تشــخيصية  أهميــة  للتقويــم   

ــس  ــرق التدري ــالمة ط ــدى س ــىل م ــم ع ــو الحك ــم ه ــة. والتقوي ــداف الرتبوي ــق األه ــدى تحقي م

ــا أو انحــراف  ــل فيه ــك للعمــل عــىل إصــالح أي خل ــة ، واملناهــج الدراســية وذل والوســائل املعين

ــا .  عــن أهدافه

وللتقويم وظائف عدة من أهمها : 

متكــني املتعلــم مــن معرفــة جوانــب الخطــأ والصــواب يف تعليمــه متهيــداً العتــامد أفضــل  أ-   

األســاليب2. 

تحقيــق للمتعلــم الرضــا والراحــة النفســية عندمــا يــؤدي عملــه بنجــاح ، مــام يــؤدي إىل  ب-   

ــذايت .  ــم ال ــىل التقوي ــدرة ع ــاب الق اكتس

ج-  معاونــة املدرســة يف توزيــع الطــالب عــىل الفصــول الدراســية ، ويف أوجــه النشــاط املختلفــة 

ــاط  ــه النش ــل أوج ــونه ، وتحلي ــا ميارس ــونه وم ــا يدرس ــار م ــم يف اختي ــبهم ، وتوجيهه ــي تناس الت

ــة .  ــم أكــرث فاعلي املتنوعــة بهــدف الوصــول إىل تعل

د-  توثيــق العالقــة والتعــاون بــني األرسة واملدرســة مبــا تقدمــه املدرســة لــألرسة من تقاريــر تقوميية 

عــن حالــة الطــالب وانجازهــم العلمــي بصفــة دوريــة ، وبذلــك تتكاثــف الجهــود وتتكامــل مــن 

أجــل متابعــة الطــالب وحــل مشــكالتهم النفســية واالجتامعيــة والعلميــة ..

1 ـ عواضة،هاشم:(2005)،مرجع سايق،ص 115 - 116

2 ـ مارون ،جورج ( 2010)  ،مرجع سابق ،ص25.
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ــف  ــل والتكي ــة والتحصي ــدرات العقلي ــب الق ــب يف جوان ــو الطال ــدار من ــن مق ــف ع هـــ- الكش

االجتامعــي والنمــو الجســمي ، وامليــول واالتجاهــات واملهــارات . 

أنواع التقويم    .2  

يصاحــب التقويــم جميــع مراحــل العمليــة التعليميــة . وبنــاء عــىل ذلــك يقســمه الرتبويــون إىل 

ثالثــة أنــواع : 

أـ التقويم القبيل : 

ــوج  ــة والنض ــدرة العقلي ــث الق ــن حي ــذ م ــتوى التالمي ــىل مس ــرف ع ــتخدم للتع يس  

االنفعــايل ، ومــدى اســتعدادهم للتعلــم وميولهــم واهتامماتهــم ، و«ميكنــه أن يقيــس أيضــاً 

االســتعدادات األوليــة  وامليــول الخاصــة وحالــة التذكــر ونســبة االندمــاج يف العمــل الجامعــي1». 

ــة املناســبة إلحــداث  ــة التعليمي ــة البيئ ــم يف تهيئ ــوع مــن التقوي ــم مــن هــذا الن ويســتفيد املعل

التعلــم املطلــوب . 

بـ  التقويم التكويني : 

يهــدف هــذا النــوع مــن التقويــم إىل تزويــد املعلــم مبــدى تقــدم التالميــذ وأخطائهــم   

ــي أن األهــداف املرســومة مل  ــذا يعن ــىل الفشــل فه ــج ع ــت النتائ ــم .و«إذا دلّ ومســتوى تحصيله

تحقــق و عــىل املعلــم ان يضــع خطــة عالجيــة او أن يغــرّي اســاليب تدريســه لتتــالءم مــع قــدرات 

املتعلمــني» 2. 

ــتخدام  ــد باس ــرر الواح ــالل املق ــد ، وخ ــدرس الواح ــالل ال ــرتات خ ــىل ف ــم ع ــذا التقوي ــم ه ويت

االختبــارات القصــرية، التمرينــات والتطبيقــات العمليــة، واملناقشــات الصفيــة، والتقاريــر الفرديــة 

ــذ .. ــا التالمي ــي يكتبه الت

1 ـ عودة، أحمد:(1993)،لقياس و التقويم يف العملية التدريسية ،دار األمل ،عامن،ص32.

2 ـ   الحالق،عيل سامي: (2010)، املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و مهاراتها، املؤسسة الحديثة ،طرابلس، 

ص433.
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ج ـ التقويم الختامي : 

ــم وتقديرهــا يف ضــوء األهــداف املنشــودة ، ويهــدف  ــج التعل ــاس نوات ــه قي ويقصــد ب  

ــف  ــم إىل ص ــداً لنقله ــاح متهي ــات النج ــم ملتطلب ــدى انجازه ــذ وم ــتويات التالمي ــد مس إىل تحدي

ــم  ــواع التعلي ــىل أن ــم ع ــذ وتوزيعه ــوي للتالمي ــي والرتب ــه املهن ــدف إىل التوجي ــام يه ــىل1، ك أع

ــم ... ــبة له املناس

وسائل التقويم   .3  

ميكن استخدام وسائل متعددة يف التقويم من أهمها :   

االختبــارات الشــفهية : تســاعد عــىل إصــدار الحكــم عــىل قــدرة التلميــذ عــىل املناقشــة   •  

والحــوار ورسعــة التفكــري ، وهــي وســيلة صادقــة لتقويــم الطــالب . 

اختبــارات املقــال : ســميت هــذه االختبــارات باملقــال ألنــه يطلــب فيهــا مــن الطالــب   •  

كتابــة مقــال إجابــة عــن ســؤال يف موضوعــات درســها . 

ومــن مزايــا هــذا النــوع أنــه ال يتطلــب جهــداً ووقتــاً كبرييــن، وهــو يقيــس قــدرات كثــرية ومتنوعة 

خاصــة القــدرات املعرفيــة كالفهــم والتحليــل والنقــد وإبــداء الرأي . 

إال أن مــن عيوبــه أنــه ال يقيــس جميــع القــدرات  كــام يكــرث فيــه الغــش وال يغطــي عينــة كبــرية 

مــن املنهــج فيدفــع التالميــذ إىل اللجــوء إىل التخمــني وحــذف أجــزاء مــن املقــرر عنــد التحصيــل، 

وكثــرياً مــا يرتتــب عــىل هــذا االختبــار الشــعور بالخــوف واالرتبــاك قبــل االختبــار وبعــده ، وهــو 

مكلــف مــن الناحيــة االقتصاديــة ملــا يتطلبــه مــن أوراق إجابــة . 

صححهــا  فــإذا  للمصحــح  الذاتيــة  بالعوامــل  تتأثــر  ال   : املوضوعيــة  االختبــارات   •  

مجموعــة أشــخاص فإنهــا دامئــاً تحصــل عــىل نفــس التقديــرات، وهــي تتكــون 

1ـ  االبراهيم ،عبد الرحمن وعبد الرزاق،طاهر (1982)،اسرتاتيجيات التخطيط وتطويرها، دار النهضة ،القاهرة،ص160.
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ــب املقــرر  ــا محــددة تغطــي معظــم جوان ــات عليه مــن أســئلة قصــرية نســبياً واإلجاب

الــدرايس . إال أنهــا تأخــذ وقتــاً طويــالً مــن املعلــم إلعدادهــا وال تقيــس بعــض القــدرات 

الهامــة كالقــدرة التعبرييــة واالبتكاريــة ويشــجع الطــالب عــىل التخمــني1. 

ومن أهم هذه االختبارات : 

اختبار الصواب والخطأ .   -  

االختيار من متعدد .   -  

اختبار من متعدد .   -  

اختبار التكملة .   -  

اختبار املزاوجة .   -  

اختبار إعادة الرتتيب .   -  

4 - اإلمتحانات العامة2

يقصــد «باالمتحــان» examination  عمليــات القيــاس و التقييــم التــي تجــري ضمــن نظــام معــني، 

هدف : 

     selection االصطفاء أ-   

تشــكل الحاجــة إىل االصطفــاء الحافــز الرئيــس لنشــوء االمتحانــات العامــة، ويف الــدول التــي وفــرت 

ــدت  ــذا امت ــة وب ــة اإلبتدائي ــة املرحل ــة يف نهاي ــات العام ــت االمتحان ــة، ألغي ــة كافي فرصــاً تعليمي

مرحلــة التعليــم األســايس إىل 8 أو 10 ســنوات دون وجــود امتحانــات عامــة فيهــا.

 

1 ـ  مارون ،جورج ( 2010) ، مرجع سابق ، ص53.

2 ـ جرداق ،مراد و الحسن، كرمة: (2004)،قضايا يف التقييم الرتبوي ، الهيئة اللبنانية للعلوم الرتبوية ، لبنان ، ط2 

،ص15 - 18.
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الشهادة                 ب- 

تســتعمل االمتحانــات العامــة يف التعليــم لتوفــري الشــهادة بــأن الطالــب قــد أنهــى بنجــاح مرحلــة 

. معينة

ت- تقييم املدارس 

بــدأ يف الفــرتة األخــرية توظيــف االمتحانــات العامــة يف تقييــم املــدارس، بحيــث تقــارن املــدارس 

بداللــة نســب نجــاح طالبهــا يف االمتحانــات العامــة.

ث- ضبط املستويات التعليمية

يشــمل هــذا الهــدف اســتعامل نتائــج االمتحانــات العامــة لتأكيــد أو نفــي حصــول تغري املســتويات 

التعليميــة عــرب الســنوات، لتوفــري األســباب إلحــداث تغيــريات يف املناهــج أو اإلبقــاء عليها.

تقييم النظام الرتبوي  ه-   

يف هــذا املجــال تســتعمل إحصــاءات نتائــج االمتحانــات العامــة كقيــاس للتعلــم. ويشــكك فريــق 

مــن املختصــني يف هــذا التوظيــف لالمتحانــات العامــة عــىل أســاس أن االختبــارات فيهــا صممــت 

لتقييــم األفــراد وليــس لتقييــم املؤسســات.

واقع منهجية التقييم1  •  

إن التعديــل يف أســلوب التدريــس ســينحدر نحــو الفشــل مــا مل يكــن هنالــك تطابــق بــني 

أهــداف التعديــل ومنهجيــة التقييــم، فــإذا اســتمر التقييــم عــىل صــورة امتحانــات كتابيــة 

1 ـ يوجد جملة من القضايا املرتبطة باإلطار التنظيمي لالمتحانات الرسمية يف لبنان. 

أوال، عدم وجود جهة معينة بوضع ومتابعة سياسة االمتحانات الرسمية. 

ثانيا، عدم وجود جهاز فني يف وزارة الرتبية إلعداد االختبارات واإلرشاف عليها بصورة مستمرة.

 ثالثا، تشتت مهام إدارة االمتحانات عىل عدد كبري من األفراد من داخل الوزارة وخارجها. (جرداق ،مراد و الحسن، 

كرمة: (2004)ص38 - 39)
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ال غــري، فــإن الطــالب تلقائيــاً ســيصبون اهتاممهــم عــىل الحفــظ والتذكــر واســرتجاع املعلومــات، 

ضاربــني عــرض الحائــط بــكل الجهــود املبذولــة إلصــالح العمليــة التعليميــة محتــًوى وأســلوباً.

ــية  ــررات الدراس ــالب باملق ــان الط ــو أذه ــدى حش ــة ال يتع ــىل أن دور املدرس ــرار ع ــك إق ويف ذل

ــإن  ــة ف ــا ومبــا أن هــذا األخــري ال يقــرتن بالخــربة والتجــارب الحياتي ــم له ــار مقــدار حفظه واختب

ــة. ــده بهنيه ــان أو بع ــد االمتح ــيان1* عن ــريه النس مص

فاالمتحــان هــو املحــور يف العمليــة التعليميــة يف هــذا الوطــن، وقــد أضحــى غايــة تســلطية تثــري 

ــة  ــدرات العقلي ــاس الق ــاوي وقي ــظ الببغ ــز عــىل الحف ــذ، متســامً بالرتكي ــوس التالمي ــق يف نف القل

الدنيــا فقــط كالتذكــر والفهــم وإهــامل عمليــات التطبيــق والتحليــل والرتكيــب والتقييــم... ومنشــأ 

هــذا الخــوف والقلــق يعــود إىل النظــام املــدروس عمومــاً حيــث إن نظــرة الطالــب إىل الكتــاب 

عــىل أنــه مــن تلــك النوعيــة الصعبــة، ميثــل يف حــد ذاتــه عامــل إضعــاف لعزميتــه عــىل االســتذكار، 

وذلــك لكــون الطفــل بحكــم الفطــرة يشــعر بــأن قدرتــه عــىل القــراءة واملالحظــات ليســت عــىل 

املســتوى املطلــوب، وهــذا التهديــد ميكــن أن يحــدث اختــالالً بقــدرة العقــل عــىل العمــل يف هــذه 

ــاً وال  ــه تربوي ــؤدب بإعــادة الســنة إال أّن هــذا مــؤٍذ ل ــاً وي ــذ أحيان األجــواء2. وقــد يرســب التلمي

يســاعده يف تحقيــق النجــاح األكادميــي لشــعوره بالذنــب، مــع أنــه يف معظــم الحــاالت تتحمــل

1* ـ "أكدت الدراسات العلمية أن مستوى التحصيل العلمي عن طريق الرؤية يبلغ 75 % بينام يبلغ عن طريق 

السمع 13 % وبقية الحواس كالذوق واللمس والشم يبلغ التحصيل العلمي عن طريقها 12 % فقط. وقد أشارت 

دراسات أخرى أن اإلنسان يتذكر بعد شهر واحد حوايل 13 % من تلك املعلومات التي تلقاها عن طريق السامع 

بينام ميكنه أن يتذكر بعد شهر 75 % من املعلومات التي تلقاها عن طريق السامع والرؤية، ونسبة التذكر عن طريق 

الحوار والنقاش إىل 95 %. وأجرت جامعة ديسكانس يف أمريكا دراسة أكدت فيها زيادة يف مستوى التفهيم بلغت 

200 % عند استخدام الوسائل املرئية املساعدة". [الشحيمري، أحمد عبد الرحمن، كيف تكون معلامً ناجحاً، دار ابن 

حزم، بريوت، ط 2، 2002م، ص 55 - 65 - 82]. 

2 ـ بوزان، توين، استخدم عقلك، مرجع سابق، ص 143،.
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ــي  ــق الت ــف العوائ ــا مل تكتش ــة وألنه ــه التعليمي ــم حاجات ــدم فه ــله لع ــؤولية فش ــة مس املدرس

ــي1. ــوري العصب ــل التط ــا الخل يفرضه

فضــالً عــن ذلــك فــإن الحــرص والتشــديد عــىل االمتحــان كأســلوب للتقييــم يــؤدي إىل بــروز النزعــة 

الفرديــة عنــد الطفــل بــدل الــروح الجامعيــة وتفــيش املنافســة الســلبية بــدل التعــاون والســعي 

ــايئ أوالً  ــدف النه ــا كان اله ــع. ومل ــاء للمجتم ــتعداد للعط ــدل االس ــة ب ــب الذاتي ــق املكاس لتحقي

وأخــرياً هــو الحصــول عــىل الشــهادة فليكــن بأيــة وســيلة، لاللتحــاق أخــرياً بركــب الجامعــة التــي 

تعــاين مــن التبعيــة للسياســة الغربيــة، وبالتــايل فــإن التعليــم املــدريس مــا هــو إال صــدى بعيــد 

عــن الواقــع وحاجــات املجتمــع.

إنهــا حقــاً ملأســاة يف النظــام الرتبــوي اعتــامده عــىل االمتحانــات النهائيــة ،وكأن املـُـرام مــن العمليــة 

التعليميــة بأرسهــا إصــدار أحــكام عــىل املتعلمــني وتصنيفهــم2*. فلــو شــئنا تعليمهــم حقــاً العتمدنا 

االختبــارات التطويريــة أو التكوينيــة، ويجــدر أن تكــون تلــك االختبــارات تحليليــة وتشــخيصية مــا 

أمكــن لكشــف نقــاط الضعــف لــدى املتعلــم وإعــادة تعليمــه ثــم إعــادة اختبــاره يف املوضــوع 

نفســه. وأن ترمــي مــن جانــب آخــر إىل بنــاء صفــات حميــدة لديهــم مثــل حــب املعرفــة والدقــة 

واالتقــان واالســتمتاع باالنجــاز وتــذوق الفــن والجــامل، وتكســبهم مهــارة حــل املشــاكل والقــدرة 

عــىل البحــث واالســتنتاج وصنــع القــرار وتحمــل املســؤولية.

ــن  ــة ع ــر الرتاكمي ــع التقاري ــي، وجم ــل الجامع ــامم «بدراســة تطــور العم ــوم االهت ــرز الي ــد ب وق

عمــل الطالــب والتــي ميكــن أن تعكــس منــو املعرفــة عنــد الطالــب مبــرور الوقــت بــدالً مــن إجــراء 

امتحــان عــادي تحــىص فيــه عــدد اإلجابــات الصحيحــة3».

1 ـ  لفني، مل: (2004) لكل عقل موهبة، مرجع سابق، ص 440.

2* - بات قسم كبري من األطفال يعادلون التعليم باإلذالل فقد أُجربوا عىل تقبل تعابري تصفهم بالعجز أو الضعف 

أو الفشل، وقلصت هويتهم الفكرية إىل قامئة عالمات االمتحان التي تحدد مصريهم بعيداً عن حاجاتهم التعلمية. 

3 ـ عدس، محمد عبد الرحيم: جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (1996) املدرسة وتعليم التفكري، دار الفكر، عامن، 

ص 123.
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سادساً: الوسائل التعلمية

تعتــرب الوســائل التعلميــة عمليــات تطويــر وتطبيــق وتقويــم لألنظمــة والطــرق بهــدف تحســني 

ــة التعلــم  ــة التعليــم والتعلــم لــدى املتعلــم ، وتطبيــق املعــارف العلميــة واملنهجيــة لعملي عملي

لتفعيــل ظروفــه وتحســني أســاليب التدريــس والتدريــب.

مفهوم الوسائل التعلمية  .1  

ــداف  ــوء أه ــس ىف ض ــم والتدري ــة التعل ــم عملي ــذ وتقوي ــم وتنفي ــة لتصمي ــة منظم ــي طريق ه

ــة . ــرث فاعلي ــم أك ــىل تعلي ــول ع ــددة للحص مح

وميكــن تعريفهــا بأنهــا طريقــة منهجيــة ىف التفكــري واملامرســة ، وتشــكل نظامــاً متكامــالً وتحــاول 

ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــبة له ــول املناس ــاد الحل ــا وإيج ــاين وتحليله ــم اإلنس ــكالت التعل ــد مش تحدي

تربويــة محــددة والتخطيــط لهــذه الحلــول وتنفيذهــا وتقويــم نتائجهــا وإدارة جميــع العمليــات 

املتصلــة بهــا1 .

تصنيف الوسائل عىل أساس الحواس املستهدفة :   .2  

ــا  ــرتاكها يف هدفه ــع اش ــا م ــكالها وأنواعه ــة يف أش ــة الحديث ــائل التعليمي ــن الوس تتباي  

هــي:  رئيســة  أقســام  ثالثــة  إىل  وتنقســم   ، األســايس  التعليمــي 

•  وســائل برصيــة: وهــي أكــرث األقســام تنوعــاً وأهميــة إذ يقــدر البعــض أن حــوايل 85 %   

مــن معلوماتنــا وتجاربنــا تصلنــا عــن طريــق العــني ، وتشــمل هــذه املجموعــة الصــور 

الفوتوغرافيــة والرســوم التوضيحيــة...

•  وسائل سمعية : وتشمل املذياع وبرامج اإلذاعة املدرسية والتسجيالت الصوتية ...  

1 ـ كنسارة احسان العطار و عبدالله (2002): الوسائط املتعددة والتعلم املعلومايت ، مجلة الرتبية ع (88) فرباير 

صـ 73،63
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ــم  ــي ، والتعلي ــون التعليم ــالم والتلفزي ــن األف ــي تتضم ــة : وه ــمعية برصي ــائل س •  وس  

الســمعي البــرصي يقــوم عــىل فرضيــة «أن الفــرد يحصــل عــىل أكــرب قــدر مــن خرباتــه 

عــن طريــق حاســتي الســمع والبــرص» . 

أنواع الوسائل التعليمية   .3  

أ. املطبوعات: وتشمل املراجع واملجالت الخاصة والجرائد واملجالت العامة والكتب..

ب.  الســبورة : هنــاك عــدة أنــواع مــن الســبورات منهــا الســبورة الوبريــة والســبورة املغناطيســية 

والســبورة البيضــاء ولوحــات النــرشات ولوحــات العــرض . 

ــة إىل  ــه الراهن ــاره بحالت ــه وإحض ــول علي ــن الحص ــا ميك ــو م ــيشء ه ــات : ال ــامذج والعين ت. الن

غرفــة الدراســة . والعينــات هــي التــي تؤخــذ مــن البيئــة الطبيعيــة التــي تــدل عليهــا وال يتناولهــا 

ــل  ــردة متث ــدة مف ــي وح ــا فه ــاءت منه ــي ج ــة الت ــا املجموع ــل يف خصائصه ــه. متث ــل في التعدي

مجموعــة كبــرية كقطعــة مــن الفحــم أو الخشــب . أمــا النــامذج فهــي متثيــل مصغــر ملــا ال ميكــن 

ــدرس ..  إحضــاره إىل حجــرة ال

ث. الخرائــط : منهــا الجغرافيــة ، التاريخيــة ، السياســية والطبيعيــة، خرائــط املواصــالت واألمطــار 

ودرجــات الحــرارة والرتبــة والنبــات، توزيــع الســكان واألجنــاس واألديــان..

ج. األفــالم التعليميــة : أثبتــت الدراســات الرتبويــة أن مــا يــراه التلميــذ يف رشيــط ســيناميئ يــدوم 

االحتفــاظ بــه يف ذهنــه لفــرتة طويلــة وال يكــون عرضــة للنســيان بنفــس الدرجــة التــي يتعــرض 

لهــا الــرشح القــارص عــىل الســامع ، وذلــك الشــرتاك حاســتي الســمع والبــرص يف إدراك الفيلــم1 . 

1 ـ لبيب ، رشدي وآخرون : جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (1983) األسس العامة للتدريس ، بريوت ، دار النهضة 

العربية ، ص 146 .
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ح. اإلذاعــة املدرســية : تعنــى اإلذاعــة املدرســية ببــث برامــج ترتبــط موادهــا باملنهــج الــدرايس ، 

وتعطــي دروســاً لهــا عالقــة بربنامــج اليــوم املــدريس مــام يدفــع املعلــم إىل االســتامع هــو وطالبــه 

لــدرس يتوافــق مــع مســتوى الطــالب . 

خ. التقنيات الحديثة : مثل أجهزة العرض الضوئية ، األيباد ،السبورة الذكيّة، الكمبيوتر ...    

 يعــرف الرتبويــون التقنيــات الحديثــة يف التعليــم بأنهــا: «فكــرة أو برنامــج أو منتــج يــأيت يف صــورة 

نظــام متكامــل أو يف صــورة نظــام فرعــي لنظــام آخــر متكامــل يســتلزم بالــرضورة ســلوكيات غــري 

ــذا  ــن ه ــج أو م ــذا املنت ــن ه ــرة أو م ــذه الفك ــن ه ــتفيدين م ــن املس ــرشة م ــري منت ــة وغ مألوف

الربنامــج»1.

وتخفيضــاً  لفرصــه،  توســيعاً  التعليــم،  ملشــكالت  ومبتكــرة  إبداعيــة  «حلــول  وهــي:   

العــرص»2. طبيعــة  مــع  تتناســب  بصــور  فاعليتــه،  وزيــادة  لكفاءتــه،  ورفعــاً  لكلفتــه، 

يســتخدم املعلــم الوســائل التعليميــة باختــالف أنواعهــا بغرض التفســري أو التوضيــح أو إبــراز عالقات 

بــني مجموعــة مــن املعلومــات التــي يصعــب تفســريها أو إبرازهــا مــن خــالل إلقــاء الــدرس . فتعمــل 

الوســيلة والطريقــة عــىل نحــو متكامــل لبلــوغ أهــداف الــدرس. فالوســيلة ال تعمــل منفصلــة عــن 

املنهــج الــذي تتــوازن فيــه األنشــطة التــي تنمــي الجوانــب املعرفيــة والوجدانيــة والحركيــة يف التلميذ 

. وهــذا يســتدعي تعــاون اإلرشاف الرتبــوي مــع املــدرس . فالوســيلة التعليميــة جــزء مــن الــدرس ، 

فــإذا نجــح املعلــم يف اختيارهــا وإدراك قيمتهــا يف زيــادة فاعليــة التعلــم تحققــت أهــداف الــدرس 

املنشــودة . 

1ـ  محمد عبد الحميد(2005) : أدوات التعليم اإللكرتوين عرب الشبكات يف منظومة التعليم عرب الشبكات عامل الكتب، 

القاهرة ، ص 58.

2 ـ عيل محمد عبد املنعم (1995) : تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، دار النعامن للطباعة والنرش، القاهرة 

، ص 220.
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مزايا الوسائل التعلمية    .4  

تسهم الوسائل التعلمية يف تحسني عملية التعلم يف جوانب كثرية ، أبرزها :

أ-  إثراء التعلم :

تضاعــف هــذا الــدور حاليــاً بســبب التطــورات الفنيــة املتالحقــة التــي جعلــت مــن البيئــة املحيطة 

للمدرســة محطــة جــذب للتعلــم و تكديــس املعلومات  .

 ب ـ   اقتصادية التعلم 

يقصــد بذلــك جعــل عمليــة التعلــم اقتصاديــة بدرجــة أكــرب مــن خــالل زيــادة نســبة التعلــم إىل 

تكلفتــه.

ه- استثارة اهتامم املتعلم، وإشباع حاجته للتعلم 

ــري  ــي تث ــة بعــض الخــربات الت ــة املختلف ــن خــالل اســتخدام الوســائل التعليمي ــب م يأخــذ الطال

اهتاممــه وكلــام كانــت هــذه الخــربات أقــرب إىل الواقعيــة كان  لهــا معنــى ملمــوس وثيــق الصلــة 

باألهــداف املرســومة .

د- زيادة خربة املتعلم 

ميــيس الطالــب أكــرث اســتعدادا للتعلــم ، مثــال عــىل ذلــك مشــاهدة فيلــم ســيناميئ حــول بعــض 

املوضوعــات الدراســية التــي  تهيــئ الخــربات الالزمــة للتلميــذ وتجعلــه أكــرث اســتعداداً للتعلــم و 

تخفــف مــن حــّدة الفروقــات بينــه وبــني رفاقــه.  

هـ - إرشاك جميع حواس املتعلم 

 إن ذلك يؤدي اىل ترسيخ وتعميق هذا التعلم وبالتايل بقاء أثره مطبوعاً لدى املتعلم .

تحايش الوقوع يف اللفظية1 : غ-   

ــة  ــذ الدالل ــد التلمي ــا عن ــت له ــاً ليس ــدرس ألفاظ ــتعامل امل ــة : إس ــوع يف اللفظي ــد بالوق وتقص

1 ـ شادية بيومي حامد (2002): بحث عن دور الوسائل التعليمية ، كلية اللغات ، جامعة املدينة العاملية شاة علم 

، ماليزية .
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التــي لهــا عنــد املــدرس، فــإذا تنوعــت هــذه الوســائل فــإن اللفــظ يكتســب أبعــاداً مــن املعنــى 

ــاين  ــني مع ــق ب ــارب والتطاب ــادة التق ــىل زي ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــة ، األم ــن الحقيق ــه  م ــرتب ب تق

ــب . ــدرس والطال ــن امل ــن كل م ــاظ يف ذه األلف

رفع مستوى التفكري لدى املتعلم :  و-   

فهــي تنمــي  قــدرة التلميــذ عــىل التأمــل ، ودقــة املالحظــة ، واتبــاع التفكــري العلمــي للوصــول إىل 

حــل املشــكالت. 

تلــك كانــت مزايــا الوســائل التعلميــة التــي يلجــأ إليهــا املعلــم ليــرثي العمليــة التعلميــة ككل و 

يثــري الدافعيــة عنــد الطالــب يف جــو تربــوي متجــدد و إيقــاع متناغــم وســط باقــة غنيــة مــن طــرق 

التعلــم النشــط، حيــث يتفنــن يف انتقــاء الطريقــة تلــو األخــرى ..
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املبحث الثاين: طرق التعلم النشط

أوالً : التعلم السلبي 

ثانياً: التعلم اإليجايب

ثالثاً : التعلم األكرث استقالالً

رابعاً: التعلم الذايت 
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تســهيل  عــىل  تســاعد  قاعــدة  أو  مبــدأ  أو  تقنيــة  التعلــم  كانــت طريقــة  ملّــا   

، فإننــا ال نســتطيع  التعلميــة  اكتســاب وضبــط وخــزن واســرتجاع املعلومــات يف املواقــف 

ــع آخــر1 ــف م ــب يختل ــع طال ــق م ــام يتف ــم ، ف ــىل يف التعلي ــم مث ــة تعل ــامد طريق ــني اعت كمرب

 نظــراً الختــالف طبيعــة املتعلمــني أنفســهم يف تقبــل طرائــق التعلــم املختلفــة2، األمــر الــذي حتـّـم 

عــىل املعلــم إيجــاد ســبل لتحســني وتطويــر التعلــم وتنويــع طرقــه لتســتهدف جميــع مســتويات 

التعلــم املنســجمة مــع الجنســني، يف ضــوء نتائــج الدراســات واألبحــاث القامئــة3.

1 ـ لكل فرد أساليب وطرق مختلفة يكتسب بها املعلومات، وهذا ما أشارت إليه عدد من الدراسات الرتبوية ومن 

النامذج الشائعة يف هذا املجال: 

- املتعلمون البرصيون الذين يعتمدون بالدرجة األوىل عىل حاسة البرص يف مداخالتهم، أي األشياء التي يرونها كاملواد 

املكتوبة والصور والخرائط وغريها ومتثل هذه رشيحة كبرية من املتعلمني قد تبلغ (60 %) من مجموع املتعلمني. 

- املتعلمون السمعيون : الذين يعتمدون وبصورة كبرية عىل السمع يف اكتساب معظم معارفهم ومتثل هذه الفئة 

(15 %) من مجموع املتعلمني. 

- املتعلمون اللمسيون : هذه الفئة تشمل (10 %) من املجموع العام للمتعلمني وتعتمد عىل اكتساب املعلومات 

عن طريق األداء أو اللمس أو التذوق. 

- وهناك املتعلمون الحركيون : والذين تكون حركة الجسم جزءاً من عملية التعلم لديهم (إبراهيم أباظة، ناغور، 

 .(2000

العني،  الجامعي،  الكتاب  العامة يف عرص املعلومات، دار  التدريس  القال، فخرالدين، وآخرون. (2006): طرائق  ـ   2

االمارات العربية املتحدة، ص:41.

 Lau, Wilfred. And, Yuen, Allan. (Jul-2010): Gender differences in learn styles: Nurturing a gender ـ 3

and style sensitive computer science classroom, Australasian Journal of Educational Technology, Pp:1090.
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 وأنجــح االســرتاتيجيات هــي تلــك التــي يختارهــا املعلــم بعــد دراســة وتقييــم املتعلم لتــأيت موافقة 

لنمــوذج التعلــم لــدى املتعلــم، لــذا ، فــال منــاص مــن االطــالع عــىل جميــع طــرق التعلــم املعروفــة 

ــتثامرها .  بغية اس

تصنيف طرق التعلم

أدى تطــور الحيــاة وتعقدهــا إىل ظهــور العديــد مــن الفلســفات والنظريــات الرتبويــة         

لغــرض مســايرة التطــور والتعقيــد والتمكــن مــن التعامــل معــه بفاعليــة ، وذلــك بــدوره أدى إىل 

تطــور يف طــرق التعلــم ، إذ أن لــكل فلســفة أو نظريــة تربويــة رأيــاً يف العمليــة وطــرق التدريــس 

ــة  ــز العملي ــدرس مرك ــت امل ــة فجعل ــة التعليمي ــم يف العملي ــىل دور املعل ــدد ع ــا ش ــا م . فمنه

التعليميــة . ومنهــا مــا شــدد عــىل دور املتعلــم فجعلــت الطالــب فيهــا مركــز العمليــة التعليميــة 

. ومنهــا مــا شــدد عــىل طريقــة التفكــري وتنميتــه فتبّنــت تدريــب املتعلــم عــىل أســلوب التفكــري 

العلمــي . ومنهــا مــا شــدد عــىل املــادة التعليميــة فجعلــت املــادة التعليميــة يف بــؤرة التعلــم .

وهكــذا تعــددت الطــرق وتنوعــت وكــرثت أســاليبها . ومــن بــني دواعــي تعــدد الطــرق    

التدريســية أســباب أخــرى منهــا : اختــالف املراحــل الدراســية ، فــام يصلــح ملرحلــة قــد ال يصلــح 

ــرى .  ــة أخ ملرحل

ــوا إىل  ــن مل يتوصل ــف هــذه الطــرق، ولك ــني إىل تصني ــن الرتبوي ــري م ــذا ســعى الكث ل  

تصنيــف واحــد متفــق عليــه الختــالف أســس التصنيــف. ونعــرض هنــا بعــض هــذه التصنيفــات ثــم 

نتبنــى تصنيفــاً منهــا يف عــرض طــرق التدريــس العامــة. ومــن بــني التصنيفــات: 

اعتامد املحور الذي تدور حوله الطريقة

مبوجب هذا التصنيف تقّسم إىل : 
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•  طرق تدريس تتمركز حول املعلم مثل املحارضة والتلقني .   

•  طــرق تدريــس تتمركــز حــول املتعلــم مثــل حــل املشــكالت ، التعلــم التعاوين، االســتقراء   

والطريقــة القياســية . 

ــم  ــة تعلي ــراءة ، وطريق ــم الق ــة تعلي ــل طريق ــادة مث ــول امل ــدور ح ــس ت ــرق تدري •  ط  

لتعبــري.  ا

•  طرق تدريس تدور حول املرحلة الدراسية1.   

اعتامد أنواع النشاط املستخدمة يف التعلم 

مبوجب هذا التصنيف تقسم إىل : 

•  طــرق التدريــس : يتــم اســتخدامها يف تدريــس املــواد النظريــة ، ويكــرث اســتخدامها يف   

 . واملناقشــة  املشــكالت  املحــارضة وحــل  مثــل طريقــة   . التعليميــة  املؤسســات 

•  طــرق التدريــب : يســود عليهــا الطابــع العمــيل ويســود اســتخدامها يف التعليــم املهنــي   

والفنــي مثــل طريقــة املــرشوع .   

اعتامد عدد املتعلمني املستهدفني . 

مبوجب هذا التصنيف تقّسم اىل : 

•  طرق التعلم الجمعي .   

•  طرق التعلم الفردي .   

•  طرق التعلم التي يتوزع فيها املتعلمون بني مجموعات2 .   

اعتامد مستوى دور املتعلم وفاعليته يف الطريقة 

بوصف املتعلم هو املستهدف يف العملية الرتبوية فيمكن تصنيفها إىل:   

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص98

2 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص99 - 100
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ــارضة،  ــة املح ــل: طريق ــلبية مث ــم بالس ــاً يتس ــا ضعيف ــم فيه ــون دور املتعل ــرق يك •  ط  

 . القصــة  طريقــة 

ــوار  ــة، الح ــط الذهني ــة الخرائ ــل: طريق ــاً مث ــم إيجابي ــا دور املتعل ــون فيه ــرق يك •  ط  

ــاكاة و  ــب، املح ــم باللع ــية، التعل ــتقرائية ، القياس ــي، االس ــف الذهن ــة، العص واملناقش

األدوار. متثيــل 

ــة  ــل:  طريق ــىل نفســه. مث ــامداً ع ــرث اعت ــم رئيســاً ، وأك ــا دور املتعل ــون فيه طــرق يك  •  

االســتقصاء، التعلــم املخــربي، التعلــم باملجموعــات، التعلــم التعــاوين، التعلم باملشــكالت، 

ــم  ــم التعل ــربة ، تقدي ــىل الخ ــم ع ــم القائ ــامزج  التعل ــم املت ــرشوع،  التعلي ــم بامل التعل

ــتقل . ــم املس والتعل

طرق يتعلم فيها املتعلم ذاتياً . مثل : طريقة الحقائب التعليمية .   •  

وســيتم اســتعراض طــرق التعلــم يف هــذا الكتــاب وفــق ترتيــب املســتوى األخــري:  مســتوى دور 

ــه . ــم وفاعليت املتعل

أوالً: التعلم السلبي

1. التعلم باملحارضة

هــي عمليــة تواصــل شــفهي مــن جانــب واحــد يقــوم خاللهــا املعلــم بإلقــاء املعلومــات عىل مســامع 

املتعلمــني بشــكل منظــم مــع مراعــاة قواعــد اإللقــاء و اســتعامل الوســائل املعينة1. 

ــا إىل تفعيــل املحــارضة  وجعلهــا  ــا عمدن ــنئ كان دور املتعلــم يف هــذه الطريقــة ســلبياً، إال أنن ول

نشــطة تعمــل عــىل تعزيــز تفكــري الطالــب و صقلــه.

أ.اإلعداد الدقيق للمحارضة الفعالة : 

املحــارض  فيهــا  يتفــادى  بطريقــة  تصميمهــا  يتــم  أن  ينبغــي  محــارضة  كل  إن   

ــم  ــدة تركيزه ــبان م ــذاً يف الحس ــات، آخ ــن معلوم ــم م ــه له ــا يقدم ــالب مب ــل الط ــال كاه إثق

1 ـ عواضة،هاشم(2010)،طرائق التعليم و التعلم ،بريوت ،ص140.
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وانتباههــم التــي قــد ال تســتمر طــول املحــارضة، ومــا يتبــع ذلــك مــن أنشــطة يقومــون بهــا. فــكل 

محــارضة يجــب أن تكــون مصممــة لتقديــم مــا بــني (2 - 3) مفاهيــم أو نقــاٍط أو أفــكاٍر رئيســة، 

عــىل أن يتــم تقســيم املحــارضة إىل ثالثــة أقســام أو ثــالث خطــوات مهمــة كاآليت:  مقدمــة، عــرض،  

 . متة خا

املقدمة:   •  

مــن الــرضوري أن يقــوم املحــارض بتوضيــح أهميــة هــذا املوضــوع وأهميــة ربطــه مبواقــف حياتيــة 

 . حقيقية

العرض:    •  

عنــد االنتهــاء مــن تقديــم أي مفهــوم، فإنــه يجــب تلخيصــه واالنتقــال لتقديــم املفهــوم   

التــايل، مــام يتيــح الفرصــة ملراجعــة املفهــوم الرئيــس، وإظهــار عالقتــه باملفهــوم الالحــق. 

ــا  ــدوم كل واحــدة منه ــة إىل عــدة حلقــات دراســية، ت ميكــن تقســيم املحــارضة الفعال  

ــن  ــرث م ــب ألك ــتمر يف الغال ــز ال تس ــىل الرتكي ــالب ع ــدرة الط ــيام وأن ق ــة، ال س ــو (15) دقيق نح

عرشيــن دقيقــة، دون إثــارة جديــدة وزيــادة مــدى مشــاركتهم يف األنشــطة. 

ــري  ــاءات غ ــارات واإلمي ــدٍة باإلش ــٍة جي ــىل دراي ــون ع ــارض أن يك ــىل املح ــإن ع ــا، ف وهن  

الشــفوية التــي تصــدر عــن الطــالب وتبــني ضعــف اهتاممهــم أو ضعــف قدرتهــم عــىل متابعــة 

رشح املحــارض. ومــن بــني أهــم هــذه اإلميــاءات التثــاؤب، والنعــاس، والنظــر إىل الســاعة، أو تقليــب 

األوراق أو القيــام بعمليــة الرســم العشــوايئ، أو الــرشود الذهنــي بعيــداً عــن موضــوع الــدرس. كل 

ذلــك يؤكــد عــىل أن املحــارض قــد فقــد اهتــامم الطلبــة أو انتباههــم ، وال بــد مــن إعادتهــم إىل 

جوهــر التفاعــل والنشــاط والحيويــة مــن جديــد، وذلــك عــن طريــق طــرح أســئلة تثــري التفكــري. 
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الخامتة:   •  

يعتــرب حــث الطــالب عــىل تلخيــص موضــوع املحــارضة ، طريقــة ممتــازة إلنهــاء املحارضة   

ذاتهــا ، بــل وتعمــل كذلــك عــىل تزويــد املحــارض بتغذيــٍة راجعــٍة عــن مــدى نجاحــه يف تحقيــق 

ــارضة.  ــداف املح أه

ب.أمناط املحارضة املعدلة: 

توجد ثالثة أمناٍط مهمٍة للمحارضة  تتمثل يف اآليت :   

املحــارضة املوجهــة: يتــم تصميمهــا لــيك تســاعد الطــالب عــىل تحليــل املــادة الدراســية   •  

وتطويــر مهــارات تدويــن املالحظــات لديهــم، بــرشط أن يتــم عــرض أهــداف املحــارضة 

قبــل البــدء بطــرح املعلومــات. وهنــا يســتمع الطــالب للمحــارض مــدًة تــرتاوح مــا بــني 

20 - 30 دقيقــة، يدونــون أثناءهــا املالحظــات، ويف نهايتهــا يُعطــى الطلبــة مــدة خمــس 

ــون  ــم ينتقل ــم، ث ــْت له ــي قُدم ــات الت ــن املعلوم ــه م ــا يتذكرون ــن كل م ــق لتدوي دقائ

ــايئ أو ثــاليث مــن أجــل مناقشــة مــا دار يف املحــارضة.  للعمــل بشــكل ثن

ــزود  ــايف ي ــل درايس إض ــول دلي ــا ح ــم تصميمه ــي يت ــة:  الت ــة الراجع ــارضة التغذي •  مح  

الطــالب بــكل مــن األهــداف التعليميــة ، واالختبــارات القبليــة والبعديــة، بــل ويزودهــم 

ــا .  ــارضة ذاته ــول املح ــات ح ــط  مالحظ ــر، مبخط ــا ذك ــة إىل كل م ــان إضاف ــض األحي يف بع

ــات  ــارضات أو حلق ــاً مبح ــارضات أحيان ــن املح ــوع م ــذا الن ــىل ه ــني ع ــن املرب ــدد م ــق ع ويطل

ــام  ــة، تفصــل بينه ــام 20 دقيق ــدة كل منه ــني م ــني مصغرت ــن محارضت ــف م ــي تتأل االتصــال ، الت

ــي  ــى يناقشــوا األســئلة الت ــات حت ــات أو ثالثي ــا ضمــن ثنائي ــة دراســية يعمــل الطــالب فيه حلق

ــة  ــة أن 88 % مــن الطلب زودهــم بهــا املحــارض . وقــد أظهــرت نتائــج إحــدى الدراســات امليداني

الذيــن تــّم االستفســار منهــم حــول رأيهــم يف هــذا النــوع مــن املحــارضات، أظهــروا تفضيــالً لهــم 

ــة . عــىل املحــارضة التقليدي
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 ومــع ذلــك ، فــإن الجانــب الســلبي لهــذا النــوع مــن أنــواع املحــارضات املعدلــة يتمثــل يف أنــه 

يتطلــب جهــداً كبــرياً مــن جانــب املعلــم لإلعــداد والتخطيــط قبــل عمليــة التنفيــذ أو التطبيــق . 

ــئلة  ــرح األس ــتجابة ، بط ــة االس ــالب يف بداي ــوم الط ــتجابة:  يق ــارضة االس مح  •  

ذات النهايــات املفتوحــة ، عــىل أن يقــوم املحــارض أثنــاء ذلــك بتدويــن هــذه 

األســئلة عــىل الســبورة ، وأن يطلــب منهــم أن يرتبوهــا حســب أهميتهــا مــن 

ــارضة .  ــي املح ــدرايس لباق ــار ال ــكل اإلط ــث تش ــم ، بحي ــة نظره وجه

ــن  ــالً عــىل كاهــل املحــارض ، ولكــن ل ــاً ثقي ــى التعليمــي عبئ ــد يشــكل هــذا امللتق وق  

ــن يف  ــتوياتها مل تك ــئلة ومس ــدار األس ــأن مق ــعر ب ــا ش ــوراً إذا م ــب ف ــأن يجي ــه ب ــاً ل ــون ملزم يك

مســتوى توقعاتــه ، حيــث يســتطيع الطلــب مــن طالبــه البحــث فيهــا واإلجابــة عنهــا يف املحــارضة 

الالحقــة . 

ت.عالقة املحارضة باسرتاتيجيات التعلم النشط : 

ــل  ــدة للمحــارض يف تفعي ــم النشــط املفي ــن اســرتاتيجيات التعل ــًة م ــاك مجموع إن هن  

اآليت:  يف  تتمثــل  والتــي  املنشــودة  الرتبويــة  األهــداف  تحقــق  يك  محارضتــه 

اسرتاتيجية طرح األسئلة واملحارضة:   •  

يجــب أن تتوفــر لــدى املحــارض مهــارات خاصــة بطــرح األســئلة ، والتــي إذا مــا التــزم بتطويرهــا 

ــن أن  ــد م ــا يجــب التأك ــرياً يف إنجــاح هــذه االســرتاتيجية. وهن ــاً كب ــه عون ومامرســتها ، تكــون ل

ــث  ــارضة ، بحي ــاء املح ــة أثن ــتويات املعرفي ــاس كل املس ــئلة لقي ــتخدام أس ــزم باس ــارض مل املح

تكــون الحصــة األكــرب منهــا مخصصــة لتطويــر املهــارات املعرفيــة املتعلقــة باالســتيعاب والتطبيــق 

ــم .  ــب والتقوي ــل والرتكي والتحلي

عندمــا يبــدأ املحــارض بتصميــم األســئلة ، فــإن عليــه أن يركــز عــىل مهــارة التفكــري ذاتهــا 
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التي يريد أن يطورها لدى طالبه . 

وعندمــا يجيــب الطــالب عــىل الســؤال ، فــإن عــىل املحــارض أن يهتــم بهــم وبإجاباتهــم، لتكــون 

ــتعداد  ــة واالس ــالب الرغب ــح الط ــام مين ــة، م ــات خاطئ ــت اإلجاب ــو كان ــى ل ــة حت ردوده إيجابي

ــت.  ــرور الوق ــع م ــرث م للمشــاركة أك

اسرتاتيجية العصف الذهني واملحارضة:    •  

ــؤال  ــدأ بس ــو يب ــه . فه ــىل أهداف ــبقة ع ــكاره املس ــر أف ــال تؤث ــاً ف ــارض مرن ــون املح ــب أن يك يج

الطــالب عــن كل يشء يعرفونــه عــن املوضــوع ، ويــدون املحــارض إجاباتهــم إمــا عــىل الســبورة أو 

عــىل جهــاز عــرض الشــفافيات ، ويتــم بعــد ذلــك تصنيــف األفــكار ووضعهــا يف مجموعــات حســب 

توجيهاتهــم ، لتصبــح املحــارضة عبــارة عــن عمليــة ترتيــب أو إعــادة ترتيــب لألفــكار. وخــالل هــذه 

املحــارضة يكــون الطــالب قــد قضــوا وقتهــم يف التفكــري يف املفاهيــم البــارزة وتنظيمهــا . 

االختبارات الطويلة واالمتحانات القصرية واملحارضة:   •  

أظهــرت الدراســات أن الطلبــة يتذكــرون 62 % مــن املعلومــات بعــد املحــارضة مبــارشة،   

وأن 45 % فقــط منهــا يتــم تذكرهــا بعــد 3 - 4 أيــام ، وأن 24 % يتــم تذكرهــا بعــد مثانيــة أســابيع 

. أمــا إذا مــا عقــد امتحــان قصــري أو اختبــار طويــل، فــإن نســبة التذكــر تتضاعــف يف فــرتة الثامنيــة 

أســابيع األوىل. ومــن املثــري لالهتــامم هنــا، أن العديــد مــن املحارضيــن يتجاهلــون التأثــري القــوي 

لالمتحانــات يف التعليــم، وهــذا قــد يكــون بســبب أن االمتحانــات تتطلــب وقتــاً يفضــل املحــارضون 

توزيعــه عــىل أنشــطة أخــرى. 

تعليم األقران و املحارضة:   •  

يقوم الطالب وفقاً لهذه الطريقة بتعليم بعضهم البعض، هناك نوعان من تعليم القرين:

 يقوم الطالب األكرب سناً بتعليم الطالب األصغر سناً. 
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     يقوم طالب بتعليم طالب آخرين من الصف ذاته.

 وهناك فوائد جمة لتعليم القرين:

•  يكون فعاالً يف تعليم الطالب الذين ال يستجيبون جيداً لتعليم الكبار.  

•  ينشــئ تعلــم القريــن عالقــة صداقــة بــني املعلــم واملتعلــم وهــو أمــر هــام لدمــج بطــيء   

ــة. ــع املجموع ــم م التعل

ــم بتعليــم مجموعــة كبــرية مــن الطــالب وبنفــس الوقــت  ــم القريــن للمعل •   يســمح تعلي  

يعطــي بطــيء التعلــم االنتبــاه والرعايــة التــي يحتاجهــا.

•  يستفيد املعلمون بتعلم أسلوب جديد يف التدريس.   

اللجــوء إىل تقنيــة تعليــم القريــن أثنــاء املحــارضة: كان أحــد املعلمــني العــرب يــرشح للطــالب ظاهــرة ، 

وبعــد ربــع ســاعة مــن بدايــة محارضتــه ، توقــف وطــرح الســؤال : 

ــم  ــت، ث ــن الوق ــٍة م ــواب لربه ــالب يف الج ــر الط ــة؟ يفك ــة أم خاطئ ــارة صحيح ــذه العب ــل ه ه

ــل يف اآليت:  ــر يتمث ــؤاالً آخ ــم س ــم املعل ــرح عليه ــا يط ــة. عنده ــم لإلجاب ــون أيديه يرفع

ــث تســود  ــة؟ حي ــا خاطئ ــارة صحيحــة وكــم منكــم يعتقــد أنه كــم منكــم يعتقــد أن هــذه العب

غمغمــٌة كالميــٌة منخفضــُة الوتــرية بــني الطلبــة يف الحجــرة الدراســية ، بعدهــا يطلــب منهــم املعلــم 

رفــع أيديهــم مــرة ثانيــة. 

تســري تقنيــة تدريــس األقــران كاآليت: كل 15 - 20 دقيقــة، يتوقــف املحــارض عــن إعطــاء املعلومــات 

مــن خــالل املحــارضة، ويعمــل عــىل طــرح ســؤال مــن نــوع الصــواب والخطــأ أو مــن نــوع االختيــار 

مــن متعــدد، ويطلــب مــن التالميــذ التصويــت عــىل اإلجابــة الصحيحــة عــن طريــق رفــع األيــدي . 

وبعـــد أن يعمـــل الطـــالب عـــىل حـــل الســـؤال أو املشـــكلة بشـــكل منفـــرد ، يناقشـــونها مـــع 

اثنـــني أو ثالثـــة مـــن زمالئهـــم داخـــل الحجـــرة الدراســـية ، عـــىل أن تتـــم بعـــد ذلـــك عمليـــة 

التصويـــت مـــرة أخـــرى عـــىل اإلجابـــة الصحيحـــة ، مـــام يـــؤدي يف الغالـــب إىل ارتفـــاع 

عـــدد الذيـــن يصوتـــون لإلجابـــة الصحيحـــة للتعبـــري عـــن مـــدى ثقتهـــم بإجاباتهـــم ، فيـــام 
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يكتشف أن مستوى الثقة بإجاباتهم يرتفع بعد املناقشة . 

وميكــن أن تســتخدم هــذه التقنيــة يف صفــوف أصغــر عــدداً ، حيــث يطلــب مــن التالميــذ   

العمــل بشــكل فــردي أو يف حــل مســألة معينــة ، ثــم يطلــب منهــم العمــل يف مجموعــات مؤلفــة مــن 

اثنــني ، ثــم يقــوم كل منهــام بتوضيــح املســألة وكيفيــة حلهــا لبعضهام بعضــاً ، ثــم يقومــان بإخراجها يف 

قالــب جديــد للوصــول إىل اإلجابــة األفضــل ، عــىل أن يعقــب ذلــك قيــام أحــد الرشيكني بتوضيــح الحل 

لطــالب الصــف كلــه . 

ــة تدريــس األقــران خــالل املحــارضة هــو  ومــن أكــرث مــا يقلــق مــن يســتخدمون تقني  

ــك  ــإن ذل ــالً، ف ــالً يف مناقشــة املفهــوم أو الفكــرة أ مث ــاً طوي ــا أخــذ الطــالب وقت ــإذا م الوقــت. ف

ســيكون عــىل حســاب الوقــت املخصــص للمحــارض لتغطيــة املفهــوم أو الفكــرة ب. 

وقــد قــام بعــض املربــني بتقديــر نســبة املــادة الدراســية التــي مل يتــم تغطيتهــا بســبب   

ــم  ــك ، فإنه ــع ذل ــني 10 - 15 % . وم ــا ب ــارضة مب ــالل املح ــران خ ــس األق ــة تدري ــتخدام تقني اس

ــكار  ــم واألف ــادة يف اســتيعاب الطــالب للمفاهي ــل الزي ــالً مقاب ــاً قلي ــرب مثن يعتقــدون أن هــذا يعت

الرئيســة املطروحــة ، حيــث إن طــرح األســئلة يشــجع الطــالب عــىل التفكــري وفهــم األساســيات 

الرضوريــة . 

•  استخدام تقنية النقطة األكرث غموضاً أو تشويشاً يف املحارضة:   

اقــرتح أحــد املربــني تقنيــة تزيــد مــن فعاليــة املحــارضة ، فقــد طــرح موســتيلر  ثالثــة   

 : كاآليت  ، هــي  املحــارضة  مــن  األخــرية  األربــع  الدقائــق  عــىل طالبــه يف  أســئلة 

ما النقطة األكرث أهمية يف املحارضة ؟   -  

ما النقطة األكرث غموضاً أو تشويشاً يف املحارضة ؟   -  

ما الذي تود أن تسمع عنه أكرث ؟   -  

ــم  ــم ، وميكنه ــا 8×13س ــات أبعاده ــع بطاق ــة بتوزي ــذه التقني ــالل ه ــن خ ــارض م ــوم املح ويق

ــف  ــارض بتصني ــوم املح ــىل أن يق ــات ، ع ــذه البطاق ــىل ه ــامئهم ع ــع أس ــدم توقي ــع أو ع توقي
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هذه البطاقات حسب نوع النقطة ، ثم ميكنه القيام بأشياء عدة من أهمها: 

التحدث عن السؤال يف املحارضة القادمة .   -  

إرسال رسائل عرب الربيد اإللكرتوين يناقش فيها القضية موضوع البحث.   -  

إعداد نرشة يتم توزيعها يف املحارضة القادمة .   -  

ــرث  ــة األك ــة النقط ــتخدام تقني ــة اس ــات ، نتيج ــد واإليجابي ــن الفوائ ــد م ــق العدي ــن تحقي وميك

تشويشــاً أو غموضــاً يف املحــارضة تتمثــل يف اآليت : 

إنهــا تُعطــي الطــالب فرصــًة للتفكــري فيــام تعلمــوه، وذلــك يف الدقائــق الخمــس األخــرية   -  

مــن املحــارضة . 

إنهــا تُعطــي الطــالب فرصــًة لطــرح األســئلة حــول مــا مل يتــم اســتيعابه دون حاجــة إىل   -  

تعريــف أنفســهم منعــاً لإلحــراج . 

إنها تُعطي املحارض فرصة للتغذية الراجعة الفورية حول ما يقوم به .   -  

إنهــا تُعطــي املحــارض فرصــًة لتوضيــح املفاهيــم التــي حــدث فيهــا خلــط أو كانــت غــري   -  

واضحــة.

2.التعلم بالقصة

ــة  ــج الدراس ــتخدامها يف مناه ــاع اس ــة ، ش ــة الحديث ــس القدمي ــرق التدري ــن ط ــة م ــد القص تع

املتوافقــة معهــا، مثــل: األدب، الرتبيــة الدينيــة، الجغرافيــا، التاريــخ والعلــوم. 

هــي مــن الطــرق الفعالــة واملناســبة للطــالب مــن مختلــف األعــامر واملراحــل الدراســية خاصــًة 

ــدأ  ــه ، تب ــدرس كلّ ــرشح ال ــة الحصــة أو ل ــد يف بداي ــة األوىل. تســتخدم كتمهي يف املراحــل العمري

بتمهيــد جــّذاب مثــري يليــه عــرض لألحــداث ينتهــي مبناقشــة وتحليــل و ربــط بواقــع الطــالب و 

ــم . اهتامماته

فهــي تجعلهــم يعيشــون األزمنــة كلهــا ألنهــا تحمــل يف ثناياهــا مــا يعانونــه مــن بــالء أو ينعمــون 

بــه مــن رخــاء1.

1 ـ شعراين، نعمة:(2013)، الرافد القرآين يف القصة العربية املعارصة، جروس، لبنان، ص26.
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التعلــم اىل قصــة مشــوقة ممتعــة  وهــي تقــوم عــىل قــدرة املعلــم يف تحويــل موضــوع 

عــىل  ترتكــز  كــام  املتنوعــة.  واملعلومــات  الحقائــق  وتكســبهم  الطــالب  انتبــاه  تجــذب 

مرتابــط1.  تعليمــي  إبداعــي  بأســلوب  أحــداث  اىل  الرتبويــة  األهــداف  تحويــل  يف  القــدرة 

أ.أهداف القصة 

تهدف القصة إىل:

-  إمــداد الطفــل باملعلومــات التاريخيــة كــام يف القصــص التاريخيــة أو تهذيــب ســلوكه وقيمــه كــام 

يف القصــص الدينيــة أو تســليته وإمتاعــه كــام يف قصــص املغامــرات والخيــال العلمي.

- استثارة الطالب وتحفيز دافعيته للتعلم.

- اكتساب املتلقي للعربة واملُثل، وإتاحة الفرصة له لفهم و تحليل املعلومات .

ــفوي  ــري الش ــة، والتعب ــح (اللغ ــري الصحي ــايب والتفك ــفوي والكت ــل الش ــارات التواص ــة مه - تنمي

ــة. ــراءة والكتاب ــالل الق ــن خ ــايب) م والكت

- تكويــن اتجاهــات مرغــوب فيهــا، وغــرس القيــم كالشــجاعة، وتنميــة القــدرات التخيليــة لــدى 

التالميــذ2.

ـ  تعزيــز قــدرة الطالــب عــىل ترابــط األحــداث، تنميــة قدرتــه عــىل املالحظــة واســتنتاجه للهــدف  

املرجــو ســلوكياً، فكريــاً، إنســانياً.. .

ــس عــن مشــاعره  ــاً ، تنفي ــاً و لغوي ــب نفســياً وعقلي ــة الطال ــرب تنمي ــوازن النفــيس ع ــني الت ـ تأم

ــه. ــرب تســليته و ترفيه ــة ع املكبوت

ـ صقل قدرة املعلم يف اإلبداع القصيص . 

1 ـ اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم، جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2015) 

www.gulfkids.com/pdf/K3_estrategeat.pdf :كلية الرتبية بدمنهور جامعة االسكندرية، ص 32، عىل االنرتنيت

www.crdp.org/ar/ (2015):2 - املركز الرتبوي للبحوث واالمناء، عىل االنرتنيت جامل ، عبد الرحمن عبد السالم

details-edumagazine/6148/8435
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أنواع القصة: ب. 

أنواع القصة كثرية فهي :

من حيث الحجم:  •  

- الرواية: هي األكرب حجامً حيث تتعدد الشخصيات والعقد.

- القصة القصرية: تيل الرواية من حيث الحجم، تتميز باإليقاع الرسيع وقلة الشخصيات.

- األقصوصة: األصغر حجامً، تقوم عىل شخصية وعقدة وحدث قصيص واحد.

من حيث املضمون:  •  

- القصص الدينية، التاريخية ، االجتامعية ،العلمية ...

من حيث الفئة العمرية:  •  

- قصص الطفولة املبكرة: تجمع بني التسلية والوعظ، وترتكز عىل الحيوانات والطيور.

- قصــص الطفولــة املتأخــرة: تلبــي الحاجــات الوجدانيــة والفكريــة، و تناســب مراحــل املراهقــة 

والرشــد1.

من حيث اتجاه القصة:  •  

القصــة ذات االتجــاه الواحــد : هــي شــكل آخــر مــن أشــكال التعلــم النشــط ، يقــوم فيــه املعلــم 

بــرسد قصــة إىل طالبــه ، طالبــاً منهــم التفكــري العميــق مبدلوالتهــا والتعليــق عــىل مــا ورد فيهــا ، 

عــىل أن يقــوم املعلــم بعــد ذلــك بالتعقيــب عــىل تعليقــات الطــالب. 

ــه  ــب من ــم يطل ــة  ، ث ــرسد قص ــه ل ــن طالب ــداً م ــم واح ــار املعل ــني : يخت ــة ذات االتجاه القص

الرتكيــز عــىل القيــم املســتوحاة منهــا و التعليــق عليهــا  مبديــاً وجهــة نظــره يف أحداثهــا 

1 ـ جامعة الرشق األوسط: جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2015) أثر تدريس مادة الرتبية الفنية باستخدام 

القصة للصف الثامن يف تنمية التفكري االبداعي والخيال الفني بدولة الكويت، صص 35 ـ 45، عىل االنرتنيت.
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واملبادئ التي تعمل عىل تعزيزها . 

ثــم يكلــف طالبــاً آخــر ، للتعقيــب عــىل قصــة زميلــه و قــّص قصــة أخــرى، مــع الســامح   

للطالــب األول بالتعقيــب عــىل مــا ورد يف قصــة الطالــب الثــاين ، عــىل أن يــيل ذلــك إجــراء مناقشــٍة 

شــاملٍة مــن طــالب الصــف جميعــاً ملــا دار يف القصتــني مــن أحــداث، ومــا ورد فيهــام مــن أمنــاط 

ــٍم.  ســلوٍك واتجاهــاٍت وقي

ت.عنارص ومقومات بناء القصة:

تتكون القصة من العنارص اآلتية:

الشخصيات أو أبطال القصة.  •  

األحــداث: قــد تكــون ممتــدة مــن واقــع البيئــة والحيــاة أو تخيليــة. أمــا عنــارص األحداث   •  

ــزى. ــة ومغ ــعور بالراح ــبب الش ــل بس ــدة وح ــة وعق ــن مقدم ــون م فتتك

املكان والزمان.  •  

البناء الفني: يقوم البناء الفني عىل ترتيب األحداث وتسلسلها، وطريقة عرضها.  •  

ــذي يعتمــد  ــد ال ــا األســلوب الجي ــذي يعطيه ــي يف القصــة هــو ال ــرث الفن األســلوب: الن  •  

ــني  ــاً ب ــون متنوع ــي أن يك ــع ينبغ ــلوب املمت ــة. واألس ــطة والفصيح ــة املبس ــىل اللغ ع

الــرسد املبــارش والحــوار بــني التكلــم والخطــاب والغيــاب وأن يعتمــد التلميــح واإليحــاء 

ــارة1. ــة يف العب ــة والبالغ ــة يف الكلم ــق الفصاح ــن طري ع

ث. مهارات املعلم املطلوبة2:

لنجاح القصة كطريقة تعلم وجب عىل املعلم تحليه باملهارات التالية:

1 ـ مارون ،يوسف:(2008)، أدب الطفل ،املؤسسة الحديثة ، لبنان .

2 ـ  اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط التعلم، جامل ، عبد الرحمن عبد السالم : (2015) 

www.gulfkids.com/pdf/K3_estrategeat.pdf :كلية الرتبية بدمنهور جامعة االسكندرية، ص 32، عىل االنرتنيت
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القدرة عىل تحديد الدروس التي ميكن استخدام القصص لتنفيذها.  •  

بنــاء قصــة حــول موضــوع التعلــم، مناســبة يف حجمهــا ال تــؤدي اىل التشــتت وعــدم الرتكيــز،   •  

متسلســلة ومتتابعــة يف حوادثهــا، مالمئــة للموقــف التعليمــي املرجــو .

العــرض بطريقــة مشــوقة للتالميــذ. القــدرة عــىل متثيــل املوقــف قــدر اإلمــكان،   •  

املختلفــة.  التعليميــة  بالوســائل  واالســتعانة 

ــم  ــم ، وعــدم إنشــغال املعل التأكــد مــن تحقيــق الهــدف األســايس مــن موضــوع التعل  •  

. األساســية  التعلــم  أهــداف  عــن  بعيــداً  بالقصــة 

القدرة عىل تقويم التالميذ بشكل قصيص.  •  

ثانياً : التعلم اإليجايب
1. التعلم بالخرائط الذهنية1

ــة التعليــم  ــر إيجــايب يف تســهيل عملي ــه أث ــة، ل إن التوظيــف الرتبــوي والفاعــل للخريطــة الذهني

والتعلــم لــكل مــن الطالــب واملعلــم مــن خــالل التوصيــل والتوصــل إىل املعلومــات بســهولة ويرس، 

وتوفــري الوقــت والجهــد.

1 ـ تعود جذور هذه اإلسرتاتيجية التدريسية إىل التطبيقات الرتبوية التي استفادت من أفكار نظرية أوزبل يف التعلم 

ذي املعنى، الذي فرق بني التعلم االستظهاري القائم عىل التذكر الحريف للمعارف واملعلومات، املدمجة بشكل قرسي 

القدمية، والذي تكون  باملعلومات  الجديدة  املعلومات  للمتعلم لربط تلك  الفرصة  إتاحة  املعرفية، ودون  بنيته  يف 

نتيجته عادة النسيان. أما التعلم ذو املعنى فهو التعلم  القائم عىل إدماج املعلومات املتلقاه إرادياً ال قرسياً من 

خالل إتاحة الفرصة لربط املعرفة الجديدة ذات املعنى واملدلول وغري املتعارضة مع البنى املعرفية للمتعلم، باملعرفة 

احتفاظ  يساعد عىل  للمتعلم، مام  املعرفية  البنية  تغيري وتعديل يف  الناتج حدوث  جوهرياً، ويكون  ربطاً  القدمية 

املتعلم باملعلومات التي تعلمها لفرتة طويلة.

نظريات  التدريسية يف ضوء  املعلمني  (2002). مامرسات  الصغري.  بن محمد  النصار وعيل  العزيز  عبد  بن  (صالح 

التعلم، مجلة القراءة واملعرفة، العدد 18، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية،صص1-26 311.)
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تســمى أيضــا  بالخارطــة العقليــة  Mental Map، هــي اســرتاتيجية أو أســلوب محفــز عــىل التفكــري 

ــرة  ــكار ومخططــات يف الذاك ــظ أف ــة لحف ــيلة تعبريي ــا وس ــام إنه ــة. ك ــة جامعي ــي بطريق اإلبداع

واســرتجاعها .

تعتمد عىل الصور والكلامت واأللوان باإلضافة اىل  الذاكرة البرصية يف رسم توضيحي .

يف علــم النفــس: يشــري هــذا املصطلــح اىل املعلومــات املحتفــظ بهــا يف ذهــن الكائــن الحــي التــي 

ميكــن مــن خاللهــا التخطيــط لألنشــطة1. 

والخارطــة الذهنيــة هــي: تقنيــة رســومية قويــة تزود املتعلــم مبفاتيح تســاعده عىل اســتخدام طاقة 

عقله بتســخري أغلب مهارات العقل بكلمة، صورة، عدد، منطق، ألوان، إيقاع، يف كل مرة و أســلوب 

قــوي يعطيــه الحريــة املطلقــة يف اســتخدام طاقــات عقلــه، والخريطــة الذهنيــة ميكــن أن تســتخدم 

يف مختلــف مجــاالت الحيــاة ويف تحســني تعلمــه وتفكــريه وبأوضــح طريقــة وبأحســن أداء برشي  2.

وقــد أصبحــت الخريطــة الذهنيــة واســعة االســتخدام يف املجــال الرتبــوي والتعليمــي ملــا لهــا مــن 

خصائــص فريــدة يف التعليــم والتعلــم، فهــي تعــرف املتعلمــني عــىل الشــبكة الرتابطيــة لعالقــات 

متداخلــة مــن جوانــب شــتى بــني عنــارص املوضــوع املــراد عرضــه. 

ــري  ــم وتفس ــم يف فه ــدى املتعل ــاري ل ــريف وامله ــاء املع ــح البن ــة يتض ــة الذهني ــطة الخريط فبواس

ــوع.         ــك املوض ــة لذل ــة الرتكيبي املنظوم

أ. مزايا الخرائط الذهنية 

1-pdf&rlz=1C1VSNG_ https://www.google.com.lb/search?q=الخرائط+الذهنية+للعقل. ـ

   enLB633LB633&oq 23-3-2015

i2- Buzan, Tony(2002): How To Mind Map, Harper Collins Publishers Ltd,UK
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 تساعد الخريطة الذهنية املعلم والطالب يف تحقيق التايل:

    . تلخيص املوضوع عند عرض امللخص عىل اللوح.

    . حل مشكلة معينة .

. تنظيم وتحليل األفكار وتوطيد العالقة بينها.

. تحريك جزيئ الدماغ األمين واأليرس والربط والتفاعل بينهام ,

. التقليــل مــن الكلــامت املســتخدمة يف عــرض الــدرس؛ فتســاعد يف شــدة الرتكيــز، وتســهل فهمــه 

بوضــوح مــن قبــل املتعلمــني.

. إعداد االختبار املدريس، وذلك من خالل وضوح الجزئيات التفصيلية للموضوعات.

. املراجعــة املتكــررة للموضــوع، إذ أنهــا توســع الفهــم وتضيــف بيانــات ومعلومــات جديــدة ملــا 

هــو موجــود، فبعــض املتعلمــني قــد يجــدون صعوبــة يف رســم خريطــة ذهنيــة للــدرس يف أثنــاء 

عرضــه، ولكــن يســهل عليهــم ذلــك عنــد مراجعتــه كنتيجــة لســهولة تذكــر البيانــات واملعلومــات 

الــواردة يف املوضــوع مــن خــالل تذكــر األشــكال والصــور1. 

تقديم العروض للتذكر دون حمل األوراق والصور.  •

متكن من التخطيط ورسم املسارات والخيارات املناسبة  •

البناء املعريف مع تأمني عامل املتعة و توفري الوقت .   •

ب . كيف تستخدم الخرائط الذهنية ؟

مفاهيــم  فيهــا  ترتتــب  البعــد  ثنائيــة  تخطيطيــة  رســوم  عــن  عبــارة  الذهنيــة  الخرائــط 

1-pdf&rlz=1C1VSNG_ https://www.google.com.lb/search?q=الخرائط+الذهنية+للعقل.

 enLB633LB633&oq

   http://www.arabinvent.com/inventions/4-away/217-mind-maps 23-3-2015
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املــادة الدراســية بصــورة هرميــة بحيــث تتــدرج مــن املفاهيــم األكــرث شــمولية ، األقــل خصوصيــة، 

يف قمــة الهــرم إىل املفاهيــم األقــل شــمولية، األكــرث خصوصيــة، يف قاعــدة الهــرم1.

إذن تعتمد هذه الطريقة عىل :

رسم دائرة يف الوسط متثل الفكرة أو املوضوع األسايس .    

رسم فروع متعلقة بالفكرة الرئيسية .    

كتابة كلمة واحدة أو صورة رمزية تعرب عن كل فرع .    

استخدام األلوان املختلفة للفروع املختلفة .    

كل فــرع رئيــس يفــرع ألجــزاء صغــرية متثــل األفــكار الرئيســة لهــذا النــوع ولــكل فــرع     

ــدة . ــة واح ــب كلم نكت

الحصول عىل  شكل أشبه بالشجرة أو خريطة تعرب عن الفكرة بكل جوانبها.    

ت.  متى تستخدم ؟

تستخدم هذه الطريقة يف:

كتابــة وتحضــري املحــارضات والــدروس والخطــب ،  يف االجتامعــات، يف التقاريــر     

التعلــم. ويف  املشــكالت  لحــل  اإلبداعــي  التفكــري  يف   ، التخطيــط   يف   ، واألبحــاث 

2. التعلم باملناقشة والحوار

النشـــاطات  مـــن  «مجموعـــة  بأنهـــا:  اصطالحـــاً  واملناقشـــة  الحـــوار  طريقـــة  تعـــرف 

1 ـ صالح بن عبد العزيز النصار وعيل بن محمد الصغري: (2002). مامرسات املعلمني التدريسية يف ضوء نظريات 

التعلم، مجلة القراءة واملعرفة، العدد 18، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية،صص1 - 26 .
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ــول  ــالب ح ــم والط ــني املعل ــكار واآلراء ب ــادل األف ــي وتب ــل اللفظ ــىل التواص ــوم ع ــة تق التعليم

موضــوع أو قضيــة أو مشــكلة محــددة، مــع التعمــق يف البحــث والنظــر والرغبــة الجديــة يف حلهــا 

والوصــول إىل قــرار فيهــا1.

وهــي إحــدى طــرق التعلــم النشــط التــي تشــجع الطالــب عــىل املشــاركة بفاعليــة داخــل الحجــرة 

الدراســية، وذلــك مــن خــالل تفاعــل لفظــي أو شــفوي بــني الطــالب أنفســهم، أو بــني املعلــم وأحــد 

الطــالب أو بــني املعلــم وجميــع الطــالب، وذلــك مــن أجــل اكتســاب مجموعــة مــن املعلومــات 

واملهــارات واالتجاهــات.

ــم، والتفاعــل املســتمر  ــة املتعل ــم بإيجابي ــا تهت ــس لكونه ــا يف التدري وتكتســب املناقشــة أهميته

ــري2. ــن التفك ــا م ــارات العلي ــات وامله ــم واالتجاه ــه القي ــي لدي ــا تنم ــام أنه ــدرس، ك ــل ال داخ

وهــي تجعــل املعلــم أكــرث إدراكاً ملــدى انتبــاه الدارســني ومــدى تقبلهــم أو عــدم تقبلهــم 

ــرى3. ــة أخ ــه بكيفي ــل مع ــه، والتعام ــدول عن ــه، أو الع ــىل تعديل ــل ع ــة، فيعم ــوع املناقش ملوض

واملــادة التعليميــة املقدمــة مــن خــالل الوســائل والتقنيــات التعليمية تســتدعي بالرضورة املناقشــة 

عــن طريــق إثــارة األســئلة القبليــة أو البعديــة التــي تتنــاول املــادة العلميــة املقدمة.

ــرب الوســيلة  ــذي ســيقدمه ع ــد للعــرض ال ــم التمهي ــة ميكــن للمعل ــق املناقشــة القبلي فعــن طري

ــىل  ــتجيب ع ــي س ــة الت ــي املعلوم ــتعدا لتلق ــه مس ــب ويجعل ــز الطال ــا يحف ــو م ــة وه التعليمي

ــة. ــة القبلي ــل املناقش ــكلة مح ــال للمش ــدم ح ــاؤالت أو تق التس

1 ـ الجالد ، ماجد زيك (2004) : تدريس الرتبية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العملية، دار املسرية، عامن، 

األردن، ص341.

 2-Reed Jennifer(1999): Effect of Model For Critical Thinking on student Achievement,  

.Community College History Course,(D.A.I.V 59, N.11, May, 1999, p 201

3 ـ  مدكور، عيل أحمد : (2002) ، منهج الرتبية اإلسالمية أصوله وتطبيقاته، مكتبة الفالح، الكويت، ط 2، ص392
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وعــن طريــق املناقشــة البعديــة وطــرح األســئلة مــن قبــل الطــالب فــإن املعلومــات املقدمة ســتجد 

حظــاً أوفــر مــن الثبــات يف ذاكــرة الدارســني، وســتجد كذلــك أرضيــة صلبــة مــن االرتبــاط بالواقــع 

وفــق مــا ســتتناوله املناقشــة مــن ربــط للجانــب النظــري بالتطبيــق، خاصــة يف النواحــي الســلوكية 

أو القيميــة التــي قــد تســتهدفها املــادة العلميــة محــل الدراســة. 

أمناط املناقشة:  أ.   

طرح املربون عدداً من أمناط املناقشة والتي تتلخص كاآليت : 

. املناقشة القصرية بني املعلم والطالب:

ــن الحصــة  ــة م ــني 10 - 15 دقيق ــا ب ــي تســتغرق م ــن املناقشــات الت ــوع م ــك الن ــل يف ذل وتتمث

ــم والطــالب .  ــني املعل ــية ب الدراس

ــب  ــدث يف الغال ــام تح ــالب ، ك ــد الط ــه أح ــؤال يطرح ــول س ــرية ح ــة القص ــدور املناقش ــا ت ورمب

بشــكل مفاجــئ ودون تخطيــط مســبق أحيانــاَ مــن املعلــم ، وقــد تكــون جــزءاً مــن طريقــة أخــرى 

كاالكتشــاف أو حــل املشــكالت أو االســتقصاء . 

ــىل إحــراج  ــل ع ــا تعم ــج محــددة ، إال أنه ــة املناقشــة القصــرية يف التوصــل إىل نتائ ــم أهمي ورغ

املعلــم أحيانــاً ، ألنهــا تقــوم عــىل ســؤال يتــم طرحــُه فجــأًة ، وقــد ال يكــون املعلــم متوقعــاً لــه ، 

كــام يعيــق الســؤال املطــروح مــن خطــة املعلــم يف االنتهــاء مــن التحضــري الــذي وضعه أو األنشــطة 

ــة  ــن املناقش ــوع م ــذا الن ــرية له ــة القص ــرتة الزمني ــإن الف ــك ، ف ــع ذل ــه. وم ــا لطالب ــي صممه الت

ــىل الحصــة  ــي ع ــري ويك تضف ــيشء الكث ــه الطــالب ال ــم من ــالً، يك يتعل ــلوباً فاع ــا أس ــل منه ، تجع

ــة والنشــاط املطلوبــني فعــالً .  الدراســية نوعــاً مــن الحيوي

.  املناقشة الطويلة بني الطالب أنفسهم: 

ورمبــا تــدور أحيانــاً حــول مــا جمعــه الطــالب مــن معلومــاٍت تتصــل مبوضــوع الــدرس 

أو بقضيــٍة معينــة اختاروهــا مــع معلمهــم ، والتــي تأخــذ الحصــة بطولهــا أو أكــرث مــن 
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ــا يف الخــربات الســابقة  ــل أهمه ــك. ويتوقــف طــول املناقشــة عــىل عــدد مــن العوامــل، يتمث ذل

للطــالب حــول املوضــوع املطــروح للنقــاش ، وعددهــم ، وكميــة املعلومــات التــي تــّم جمعهــا . 

وتــدور املناقشــة الطويلــة يف الغالــب بــني الطــالب أنفســهم تحــت اإلرشاف الدقيــق مــن جانــب 

معلمهــم ، والــذي غالبــاً مــا يعمــل عــىل تقســيمهم إىل مجموعــات مــن أجــل مناقشــة األفــكار . 

وهنــا فــإن عــىل املعلــم التأكــد مــن أن هــذه املناقشــة لــن يســتأثر بهــا أحــد الطــالب أو مجموعــة 

قليلــة منهــم عــىل حســاب البقيــة .

كــام أنــه ال بــد للمعلــم مــن أن يحــث الطــالب عــىل التنافــس حتــى تســتمر املناقشــة عــىل زخمهــا 

وحيويتهــا ، وأن يتدخــل مــن وقــت آلخــر مــن أجــل الــرد عــىل استفســاراتهم وتوجيههــم إىل املزيــد 

ــن الحيوية.  م

. املناقشة بني املعلم وأحد الطالب: 

ــه  ــة مع ــدء مبناقشــة حيوي ــن أجــل الب ــه م ــن الصــف كل ــم أحــد الطــالب م ــار املعل ــا يخت وفيه

حــول مشــكلة مــن املشــكالت ، بينــام يصغــي البقيــة لتلــك املناقشــة تــارة ، ويطرحــون آراءهــم 

ــرى.  ــارة أخ ــم ت ــم ومالحظاته وتعليقاته

ب.الحكم عىل مدى نجاح املناقشة النشطة: 

يشــرتك املعلــم مــع الطــالب ، يف الحكــم عــىل مــدى نجــاح املناقشــة ، وذلــك يف ضــوء مجموعــة 

مــن االعتبــارات أو املتغــريات التــي تتمثــل يف اآليت : 

.عدد األهداف التي تّم تحقيقها بالفعل . 

.عدد الطلبة الذين اشرتكوا فعلياً يف املناقشة . 

.عدد األفكار أو اآلراء أو الحلول التي تمَّ التوصل إليها . 

. طول الفرتة الحقيقية التي استغرقتها املناقشة بفاعلية تامة . 

. مدى الفهم الحقيقي لجوانب املوضوع املطروح للنقاش . 

وميكــن للمعلــم كتابــة مجموعــة مــن املالحظــات حــول املناقشــة ، وذلــك فــور االنتهــاء 
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منهــا ، محــدداً نقــاط القــوة وجوانــب الضعــف خــالل ســري املناقشــة ، وذلــك مــن أجــل التمســك 

بنقــاط القــوة يف املناقشــات القادمــة . 

إيجابيات املناقشة1

تعمــل املناقشــة الناجحــة عــىل بنــاء فكــر الطالــب وذكائــه مــن خــالل بنــاء تصــورات   •  

جديــدة لديــه واســتبدال القدميــة منهــا، وترسيــع هــذا النمــو الفكــري بالتفاعــل مــع 

ــاً. ــزه لغوي ــري وترمي ــد التفك ــم وتجري ــالء واملعل الزم

رفع مستوى التطابق بني التفكري و لغة التعبري عنه.  •  

ــاذ  ــة و اتخ ــائل املطروح ــه يف املس ــاء رأي ــؤوليته وإعط ــل مس ــب لتحم ــري الطال تحض  •  

منهــا. املناســب  املوقــف 

تطوير عادات ومواقف إيجابية من التعلم والعمل الجامعي واالنضباط والنظام .  •  

3. التعلم بالعصف الذهني

ــى  ــات املتنوعــة،  وهــي بنفــس املعن ــي يف الدراســات واألدبي تعــددت تســميات العصــف الذهن

ــق  ــكار،  تدف ــتمطار األف ــاغ،  اس ــار الدم ــاغ،  أمط ــف الدم ــي،  عص ــف الذهن ــر : العص والجوه

األفــكار،  توليــد األفــكار،  التوليــد الفكــري الجامعــي،  إرجــاء التقويــم،  املحاكمــة املؤجلــة،  عصــف 

الفكــر،  وانشــطار الفكــر،  وعصــف العقــل،  والقــدح الذهنــي2.

1 ـ عواضة،هاشم: (2010)، مرجع سابق ، ص179 - 180.

2 ـ الطيطي،  محمد حمد (2001) : تنمية قدرات التفكري االبداعي،  دار املسرية  للنرش والتوزيع،  عامن – االردن،  

ص:165 .
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وتنســب طريقــة عصــف الدمــاغ يف التفكــري إىل ألكــس أوســبورن Alex Osborn،  وهــي تقنيــة 

ــع  ــن خــالل جم ــة،  م ــاد حــل ملشــكلة معين ــن أجــل إيج ــراد م ــن األف ــة م يســتخدمها مجموع

ــة1. ــة عفوي ــا،  بطريق ــان افراده ــي تخطــر يف أذه ــكار الت األف

اإلنســان  دمــاغ  لتحفيــز  تســتخدم  طريقــة  أنــه  عــىل  الدمــاغ  عصــف  مفهــوم  ويشــري 

أفــكار جديــدة حــول موضــوع معــني،  يهــدف اىل تعــدد األفــكار وتنوعهــا  نحــو توليــد 

وخاصــة يف بعــض الحــاالت التــي يصعــب عندهــا عــىل الطالــب حــل املشــكلة لوحــده2 .

وهــو «يعتمــد عــىل مجموعــة خطــوات تــؤدي إىل اســتثارة وتحفيــز العقــل،  لتوليــد أكــرب قــدر مــن 

األفــكار وقبولهــا يف جــو مــن الحريــة، وتتمثــل خطواتهــا بصياغــة املشــكلة ومناقشــتها،  وإعــادة 

صياغــة املشــكلة وتهيئــة جــو اإلبــداع والعصــف الذهنــي والتقويــم» 3.

و«يُقَصــُد ِبــِه توليــد وإنتــاج أفــكار وآراء إبداعيــة مــن األفــراد واملجموعــات لحــل مشــكلة معينــة، 

وتكــون هــذه األفــكار واآلراء جيــدة ومفيــدة، أي وضــع الذهــن يف حالــة مــن اإلثــارة والجاهزيــة 

للتفكــري يف كل االتجاهــات لتوليــد أكــرب قــدر مــن األفــكار حــول املشــكلة أو املوضــوع املطــروح4».

ويعتـــرب عصـــف الدمـــاغ مـــن االســـرتاتيجيات املتوافقـــة مـــع الدمـــاغ إذ ميكـــن مـــن 

1 ـ  القال،  واخرون (2006) : طرائق التدريس العامة يف عرص املعلومات ـ كتاب مرجعي،  دار الكتاب الجامعي،  

العني – االمارات العربية املتحدة،  ص:245 .

2 ـ مطالقة،  سوزان خلف مصطفى (1998) :  "  أثر العصف الذهني يف تنمية التفكري االبداعي لدى الصف الثامن 

والتاسع االسايس "  ،  رسالة ماجستري غري منشورة،  جامعة الريموك،  األردن،  ص:14 .

3 ـ  العيارصة،  وليد رفيق (2011) : اسرتاتيجيات تعليم التفكري ومهاراته،  دار اسامة،  عامن، االردن،  ص: 354و356.

4ـ  الراميني،  فواز بن فتح الله و كراسنة،  جهاد فالح (2007) : اسرتاتيجية العصف الذهني حاضنة التعليم اإلبداعي 

وحل املشكالت،  دار الكتاب الجامعي،  العني – االمارات العربية املتحدة،   ص: 153.
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خـــالل اســـتخدامها لتوليـــد األفـــكار يف أي وقـــت وألي وحـــدة دراســـية . بالرغـــم مـــن 

اســـتخدامها  أن املعلمـــني يســـتخدمونها يف بدايـــة الـــدرس إال إنـــه مـــن املفيـــد أيضـــاً 

ــم1. ــاهمة بأفكارهـ ــتعداد للمسـ ــة اسـ ــالب يف حالـ ــون الطـ ــث يكـ ــم حيـ ــاء التعلـ ــد انتهـ بعـ

ــح أن  ــال أو اإلداري الناجـ ــم الفعـ ــن للمعلـ ــذي ميكـ ــي الـ ــري اإلبداعـ ــرق التفكـ ــن طـ ــو مـ وهـ

يســـتخدمه يف لقائـــه مـــع مجموعـــة مـــن الطـــالب أو املهتمـــني أو املتخصصـــني ، وذلـــك مـــن أجـــل 

ـــكالت  ـــن املش ـــكلٍة م ـــم ، أو مش ـــي تهمه ـــا الت ـــن القضاي ـــٍة م ـــول قضي ـــدة ح ـــكار جدي ـــد أف تولي

ذات األهميـــة االجتامعيـــة أو االقتصاديـــة أو السياســـية . 

البدايــة،  يف  النقــد  واســتبعاد  األفــكار  يف  الطالقــة  تشــجيع  الذهنــي  العصــف  «يعتمــد 

األفــكار  مــن  عــدد  أكــرب  توليــد  إىل  ويهــدف  األفــكار،  عــىل  الحكــم  إصــدار  والتمهــل يف 

. اإلبــداع2  عــىل  القــدرة  وتنميــة  لهــا  يتصــدى  التــي  املشــكلة  أو  الــدرس  موضــوع  يف 

أ. مبادئ طريقة عصف الدماغ:

تقوم فلسفة عصف الدماغ عىل مبدأين اساسيني :

- تأجيل الحكم عىل االفكار : 

هــو مــن الخصائــص الرئيســة لعصــف الدمــاغ،  وذلــك ألن انتقــاد االفــكار عنــد بدايــة ظهورهــا 

يــؤدي اىل خــوف الشــخص،  وبالتــايل اىل اهتاممــه بالكيــف عــىل حســاب الكــم،  مــام يــؤدي اىل 

بــطء يف تفكــريه،  فتنخفــض نســبة األفــكار االبداعيــة لديــه3 .

- الكم يولد الكيف : 

يتيــح  وهــذا  الدمــاغ،  عصــف  جلســات  يف  املطروحــة  األفــكار  بكــم  الباحثــون  يهتــم 

األفــكار  لتوليــد  خصبــة  وبيئــة  أوســع  أفقــاً  الجلســات  هــذه  يف  املشــاركني  للطــالب 

1 ـ   السلطي، نادية سميح (2009): مرجع سابق ، ص:32

2 ـ عبداملعطي منر موىس (1992) : أساليب تدريس الرشيعة اإلسالمية، دار الكندي للنرش والتوزيع، إربد، األردن، 

ط1، ص198

3 ـ  ابراهيم،  عبدالستار (1978) : آفاق جديدة يف دراسة االبداع،  وكالة املطبوعات،  الكويت،  ص:158 .
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الجديدة واألصيلة1 .

ب. خطوات العصف الذهني: 

-  تحديد طريقة الجلوس وتوضيح القواعد املهمة: 

حيــث يــرى بعــض املربــني ، أن أفضــل خطــوة للبــدء بتطبيــق العصــف الذهنــي تتمثــل يف طريقــة 

ــني املفــروض  ــرة، مــع طــرح القواعــد والقوان ــي يجــب أن تكــون عــىل شــكل دائ ــوس ، والت الجل

احرتامهــا والخطــوات الواجــب اتباعهــا. ومــن الــرضوري أن يختــار املعلــم قائــداً لــكل مجموعــة ، 

ومســجالً ملــا يتــم االتفــاق عليــه مــن أفــكار أو آراء، وقــد يكــون شــخصاً واحــداً يقــوم بالوظيفتــني 

ويســمى مقــرراً عامــاً للمجموعــة. 

 -  تحديد املشكلة : 

ويكــون ذلــك عــن طريــق طلــب املعلــم الفعــال مــن التالميــذ طــرح مجموعــة مــن املقرتحــات 

التــي تشــري إىل أكــرث املشــكالت أهميــة بالنســبة لهــم يك يتــم حلهــا ، مــع مراعــاة عــدم الســامح 

ــع  ــة جمي ــم بكتاب ــوم املعل ــىل أن يق ــكلة ، ع ــة مش ــرتح ألي ــض أي مق ــاد أو رف ــب بانتق ألي طال

املشــكالت املقرتحــة عــىل الســبورة . 

ــادة  ــك إع ــب ذل ــىل أن يعق ــابهة ، ع ــكالت املتش ــع املش ــىل تجمي ــك ع ــد ذل ــم بع ــل املعل ويعم

ــات.  ــدأ األولوي ــب مب ــا حس ــادة تنظيمه ــكالت أو إع ــذه املش ــب ه ترتي

-  العمل عىل استنباط الهدف من حل املشكلة : 

ويتــم ذلــك عــن طريــق الحديــث عــن حــل املشــكلة، باعتبــاره الهــدف املهــم لنشــاط العصــف 

الذهنــي، ثــم كتابــة هــذا الهــدف عــىل الســبورة. 

-  تحديد األهداف الخاصة للنشاط من جانب املعلم : 

ــت .  ــام كانـ ــة مهـ ــداف خاصـ ــرتاح أهـ ــات باقـ ــراد املجموعـ ــن أفـ ــم مـ ــب املعلـ ــا يطلـ وهنـ

ويقـــوم املعلـــم بعـــد ذلـــك بتجميـــع األهـــداف الخاصـــة املتشـــابهة أو ذات العالقـــة ، يف 

1 ـ وهيب،  محمد ياسني،  و زيدان،  ندى فتاح (2001) :  "  برامج تنمية التفكري االبداعي أنواعها-سرتاتيجياتها-

اساليبها "، دار الكتب للطباعة والنرش،  جامعة املوصل،  ص:46.
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هدف واحد أو هدفني . 

 -  تحديد املصادر: 

ويكــون ذلــك بالطلــب مــن أفــراد املجموعــات ، باقــرتاح املصــادر املهمــة ، واملعيقــات التــي تقــف 

أحيانــاً أمــام الحصــول عليهــا ، مــع كتابــة ذلــك عــىل الســبورة مــن جانــب املعلــم ، ثــم تجميــع 

املصــادر ذات العالقــة وإعــادة ترتيبهــا حســب أهميتهــا . 

-  تحديد االسرتاتيجية الخاصة بتنفيذ العصف الذهني: 

وتتــم هــذه الخطــوة أيضــاً عــن طريــق الطلــب مــن أفــراد املجموعــات ، بتقديــم اقرتاحــات حــول 

ــة  ــددة ، وكتاب ــكلة املح ــول للمش ــول إىل حل ــاط ، والوص ــق النش ــبة لتطبي ــرتاتيجيات املناس االس

جميــع هــذه املقرتحــات عــىل اللــوح دون أي اســتثناء ، وترتيبهــا حســب أهميتهــا بالنســبة للطــالب 

، مــع تذكريهــم بــأن ذلــك كلــه قــد جــاء بجهودهــم . 

-  تلخيص قرارات املجموعات عىل اللوح، وذلك من حيث : 

املشكلة التي اتفقوا عىل تحديدها .   •  

الهدف العام .   •  

األهداف الخاصة .   •  

املصادر واملواد التعليمية التعلمية الالزمة لتحقيق األهداف .   •  

املعيقات التي قد تحول دون تحقيق األهداف املنشودة .   •  

االسرتاتيجية املختارة لتنفيذ أسلوب العصف الذهني .   •  

وعــىل املعلــم بعــد ذلــك ، أن يخــرب الطــالب بأنهــم قــد أنتجــوا بالفعــل خطــًة دقيقــًة للعمــل عــىل 

تطبيــق نشــاط محــدد يف العصــف الذهنــي وعــىل شــكل فريــق ، وأنهــم ميلكــون هــذه الخطــة . 

إن مثــل هــذه الخطــة تتحســن وتتطــور مــع املامرســة والتمريــن مــن وقــت آلخــر . 

مزايا العصف الذهني : أ.   

هنالك العديد من املحاسن للعصف الذهني منها : 
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ــة  ــة املشــاركني عــىل طــرح األفــكار حــول املشــكلة املعروضــة،  وتؤمــن لهــم بيئ - تشــجع الطلب

ــدى الطــالب شــعورهم بذواتهــم وبقيمــة أفكارهــم . ــد ل ــة وتول آمن

- تنمــي قــدرة الطــالب املشــاركني عــىل التخيــل والتفكــري باتجاهــات متعــددة وتشــجع الرصاحــة 

واالنفتــاح الذهنــي واالســتعداد للتخيــل واإلبــداع .

ــريف  ــن املع ــىل اكتشــاف الخزي ــي ع ــرون جلســة العصــف الذهن ــن يدي - تســاعد املدرســني الذي

ــاركني.   ــالب املش للط

- تتيح للمعلمني التعرف عىل مسارات التفكري لدى الطالب املشاركني يف الجلسة1. 

- يسهم من اإلقالل من الخمول الفكري للطالب2. 

4. التعلم باالستقراء

ــق  ــن طري ــة ع ــول إىل نتيج ــي يف الوص ــدرج املنطق ــىل الت ــتقراء ع ــة االس ــوم طريق تق  

ــن خــالل  ــة م ــادة التعلمي ــني أجــزاء امل ــة ب ــات املتشــابهة ، واملختلف املالحظــة، واكتشــاف العالق

ــتخالص  ــم اس ــم يت ــة ، ث ــارب العلمي ــاهدة التج ــالل مش ــن خ ــوع أو م ــة باملوض ــة املتعلق األمثل

القانــون ، أو التعميــم وتتــم صياغتــه بلغــة واضحــة محــددة. 

إذن هــي طريقــة  تتبــع يف كشــف الحقائــق والقوانــني، وهــو عبــارة عــن عمليــة عقليــة تســاعد 

ــا نفــس  ــي يصــدق عليه ــة الت ــق العام ــة إىل الحقائ ــق الجزئي ــن الحقائ ــال م ــم عــىل االنتق املتعل

القــول3، فيتــم بالتــدرج يف تقديــم املعلومــات والخــربات املطلوبــة مــن الخــاص إىل العــام 

1ـ  صالح،  هناء محمد (2004) : "اثر العصف الذهني يف تنمية التفكري العلمي والتحصيل الدرايس لدى طلبة املرحلة 

املتوسطة"،  رسالة ماجستري غري منشورة،  املعهد العايل للدراسات الرتبوية والنفسية،  جامعة الدول العربية، فرع 

العراق، ص:29

2 ـ الجبوري،  جنان مزهر لفتة (2005) :  " أثر اسلوب العصف الذهني يف تحصيل مادة أصول الدين االسالمي لدى 

طلبة كليات الرتبية يف العراق واستبقائهم لها " ،  اطروحة دكتوراه غري منشورة،  كلية الرتبية (ابن رشد)،  جامعة 

بغداد، ص:33 .

3 ـ حسن ،عيل(2010): منهج االستقراء العلمي دار التنوير للنرش والطباعة ط 1 ، ص 88
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ومــن الجــزء إىل الــكل ومــن البســيط إىل املعقــد، كــام يعمــل عــىل توفــري بيانــات كافيــة 

يســتطيع الطالــب االنطــالق منهــا إىل اســتقراء العالقــات واملبــادئ والتعليــامت املنشــودة1.

ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة يف تدريــس املــادة ذات الطابــع العلمــي والنحــو العريب ،    

كأن يقــدم املعلــم األمثلــة أو النــامذج للتعلــم فيتفحصهــا ويقارنهــا ثــم يســتنبط القاعــدة. وبذلــك 

ــني . ــق والقوان ــب عــىل كشــف الحقائ ــم تدري يت

وهــي تالئــم بالدرجــة األوىل الطالــب التحليــيل ، الــذي تســتهويه املعلومــات يف خطــوات قصــرية 

ومنطقيــة، فهــو منطقــي يحــب اتبــاع التعليــامت املحــددة ومييــل إىل النقــد واالستفســار ويجــد 

حفــظ التفصيــالت ممتعــاً.

خطوات الطريقة االستقرائية : أ.   

 يتفق املربون عىل أن الطريقة االستقرائية متر بخطوات خمس2 هي: 

ــني  ــاه املتعلم ــارة انتب ــن إث ــه م ــن أن تحقق ــا ميك ــة مل ــوة مهم ــذه الخط ــد ه ــد : تع التمهي  •

وشــدهم إىل الــدرس وإثــارة دافعيتهــم نحــوه . 

ــة .  ــة الجزئي ــرض األمثل ــي ع ــتقرائية ه ــة االس ــة يف الطريق ــوة الثاني ــة : الخط ــرض األمثل ع  •

ويفضــل أن تؤخــذ األمثلــة مــن الطــالب ، وأن يشــارك الجميــع يف طرحهــا، عــىل أن يراعــي يف 

ــم .  ــدة أو التعمي ــتنتاج القاع ــهل اس ــذي يس ــي ال ــل املنطق ــا التسلس عرضه

ــابه  ــاط التشـ ــول نقـ ــئلة حـ ــرح أسـ ــدرس بطـ ــوم املـ ــا يقـ ــة : وهنـ ــني األمثلـ ــط بـ الربـ  •

ــة  ــابهة ، وماهيـ ــارص املتشـ ــة ذات العنـ ــد األمثلـ ــداً تحديـ ــة مؤكـ ــني األمثلـ ــالف بـ واالختـ

أسلويب  باستخدام  االجتامعية  الدراسات  ملفاهيم  فاعل  تدريس  نحو  الشعوان(1996):  محمد  الرحمن،  عبد  ـ   1

االستنتاج واالستقراء، دراسة نظرية، مركز البحوث الرتبوية، جامعة امللك سعود، الرياض، ص34.

2 ـ   الدليمي،طه والدليمي،كامل: (2004)،أساليب حديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية،دار الرشوق ، األردن،ص 

 .54

و عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص120.
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التشــابه بينهــا عــىل أن يحــاول أن يكتشــف الطــالب بأنفســهم ذلــك التشــابه أو االختــالف 

ليؤسســوا عــىل ذلــك مــا تتطلبــه الخطــوة الالحقــة مــن اســتنتاج القاعــدة أو القانــون . 

ــم مــن الطــالب  ــب املعل ــة املعروضــة ، يطل ــني األمثل ــط ب اســتنتاج القاعــدة : يف ضــوء الرب  •

اســتنتاج القاعــدة ويرشكهــم جميعــاً يف ذلــك فيســمع منهــم شــفهياً ويعلـّـق ويقــّوم اإلجابــات 

حتــى يتأكــد مــن أن الجميــع متكنــوا مــن التوصــل إىل االســتنتاج الصحيــح . عندهــا يكتــب 

القاعــدة عــىل الســبورة . 

ــأيت دور  ــم ي ــوم . ث ــول املفه ــة ح ــالب بأمثل ــة الط ــفهياً مبطالب ــق ش ــدا التطبي ــق : يب التطبي  •

ــون  التطبيــق التحريــري ، وغالبــاً مــا يكــون عــىل شــكل مترينــات أو تدريبــات مكتوبــة يتولّ

ــا .  حله

ب . مزايا و مآخذ الطريقة االستقرائية : 

هي متتاز مبزايا كثرية ،أوالها: 

تحــرك الدوافــع النفســية للمتعلــم، فينتبــه و يفكــر و يعمــل ويصبــح مســتقالً   •  

اتجاهاتــه1. و  تفكــريه  يف 

تكــون املعلومــات املكتســبة يف هــذه الطريقــة أكــرث ثباتــاً يف ذهــن املتعلــم   •  

ألنــه توصــل إليهــا بنفســه. 

تعــّود الطالــب بهــا أســلوب التفكــري الــذي ميكــن أن يســتفيد منــه يف مواجهــة   •  

مواقــف حياتيــة2 . 

تعّوده دقة الرتتيب و املالحظة.  •  

ويؤخذ عليها أنها :

يف  خطــوة  خطــوة  يســري  ال  فالعقــل  الحقائــق،  إدراك  يف  العقــل  وطريقــة  تتفــق  ال   •

1 ـ لدليمي،طه والدليمي،كامل: (2004)مرجع سابق ،ص54.

2 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص121.
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عملية التفكري1.

ال تصلح ألن تدرس يف بعض املواد.  •

ال تضمن وصول الطالب جميعاً إىل التحليل املطلوب .  •

تتطلب مهارة يف صياغة األسئلة ومناقشة األمثلة قد ال تتوافر لدى بعض املعلمني2.   •

تستغرق وقتاً أطول قياساً بالقياسية .   •

5. التعلم بالقياس 

تعــد الطريقــة القياســية مهمــة يف تدريــس الكثــري مــن املــواد وتعلــم القوانــني ، واملبادئ   

التــي ال يســتطيع املتعلــم معرفتهــا مــن خــالل املالحظــة أو التجريــب . 

فهــي تختلــف عــن االســتقرائية يف ترتيــب الخطــوات . فــإذا كانــت هــذه األخــرية تبــدأ   

ــق.  ــة فالتطبي ــم األمثل ــدة ث ــية بالقاع ــدأ القياس ــق . تب ــم التطبي ــدة ث ــي بالقاع ــة وتنته باألمثل

ــل  ــة يف مراح ــة خاص ــة العربي ــد اللغ ــس قواع ــيوعاً يف تدري ــرث ش ــية األك ــد القياس وتع  

. الجامعــي3  التعليــم  وبالــذات  املتقدمــة،  التعليــم 

هــي  تتفــق مــع املتعلــم الــكيل وهــو الــذي يتعلــم بشــكل أفضــل عندمــا تقــدم لــه املعلومــات 

كوحــدة واحــدة وككُّل4 . 

1 ـ  دليمي،طه والدليمي،كامل: (2004)، مرجع سابق ،ص54 .

2 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص121.

3 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق،ص 122.

4 ـ  من مزايا املتعلم الكيل أنه مييل للتخيل واملرح ويستجيب لنداء االنفعاالت ويندمج يف القصة وال يركز عىل 

الحقائق املنفصلة ويكره حفظ الحيثيات الصغرية ويستطيع تحديد األفكار الرئيسة للنص ويستخدم السياق للتعرف 

إىل املفردات الغريبة وغريه املألوفة. 

وهنا تجدر اإلشارة بأنه ال ميكن تصنيف املتعلم عىل أنه كيل متاماً أو تحلييل فقط ولكن قد تكون ميوله الكلية أكرب 

من ميوله التحليلية أو العكس. 

وقد تكون القناة اإلدراكية األقوى لدى املتعلم الكيل أو التحلييل إما البرصية أو السمعية أو اللمسية أو الحركية، 

فيكون املتعلم الكيل متعلامً برصياً أو متعلامً سمعياً أو متعلامً ملسياً حركياً أو مزيجاً ألكرث من شكل، وكذلك الحال 

بالنسبة للمتعلم التحلييل. 
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مزايا ومآخذ الطريقة القياسية :   •  

كثرية هي مزايا الطريقة القياسية ، فهي :

ال تستغرق وقتاً طويالً قياساً باالستقرائية .   •

مريحة للمدرس إذ ال تتطلب منه جهداً كام هو مطلوب يف االستقرائية.   •

•  تتامىش وطبيعة اإلدراك العقيل يف االنتقال من الكل إىل األجزاء . 

إال أنه يؤخذ عليها أنها:

تتطلب عمليات عقلية معقدة ألنها تبدأ باملجرد ، أي بذكر القاعدة1.  •

ال تنمي عادات التفكري الجيد .   •

•  ال تالئم املراحل التعليمية األولية . 

تتطلب قدرة عىل التحليل قد تتوافر لدى بعض الطالب دون سواهم2 .   •

6. التعلم باللعب

إن اللعب ليس أية طريقة لتعلم الطفل ، إمنا هو طريقة محببة ترافقه مدى طفولته .

هــو الرافــد الــذي تتــرسب املعرفــة بواســطته ، مــن خاللــه يكتشــف الكثــري ويتعلــم كيــف يســيطر 

ــزداد  ــه ت ــار، وب ــاة الكب ــاركة يف حي ــه يف املش ــي رغبت ــه يلب ــه ، ب ــخرها ملصلحت ــه ويس ــىل بيئت ع

معارفــه ويهيــئ لــه حــاالت مناســبة لتطويــر ذاكرتــه وتفكــريه وقدرتــه عــىل الحديــث3. 

  واللعــب هــو الطفولــة ، فهــو ميثــل أرقــى درجــات النمــو ؛ هــو تعبــري حــر تلقــايئ نابــع 

للطفــل؛  الروحــي  الجوهــر  يظهــر  وهــو   ، ذاتــه  الداخــل  لنــداء  اســتجابة  الداخــل  مــن 

ويوقــظ الحقائــق الكامنــة يف نفســه ؛ واملــريب الناجــح هــو الــذي يحــاول توفــري وإتاحــة 

1 ـ دليمي،طه والدليمي،كامل: (2004)، مرجع سابق، ص63.

2 ـ   عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، ص124.

3 ـ عدس، محمد عبد الرحيم. (1995): اآلباء وتربية األبناء. ط1.عامن: األردن.دار الفكر، ص145
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الفرص أمامه ملامرسة أنشطة متنوعة وسارة يف أثناء اللعب1.

  إن معرفــة الطفــل لألشــياء يف الطبيعــة ال تتــم بشــكل ســلبي، ولكــن مــن خــالل عمليــة نشــطة 

يعــرب فيهــا، ويطبــق مــا تعلمــه ويوظفــه ؛ فاإلنســان بإمكانــه فهــم طبيعــة األشــياء وإدراكهــا مــن 

ــه  ــه الحتياجات ــو يكرّس ــل هــو اللعــب؛ فه ــل الطف ــاً ، وعم ــه عملي ــوم ب ــام يق ــري في خــالل التفك

الخاصــة2. 

  واللعــب شــكل مــن أشــكال الفهــم عنــد الطفــل ، إنــه العقــل واللغة عىل أساســه ترتتب شــخصيته 

املســتقبلية مبــا تلقــاه مــن معــارف وأنشــطة تعلميــة ومهــارات مختلفــة تســهم يف دخولــه العــامل ، 

ســواء أكان طفــالً يتحــدد عــىل أساســها عاملــه ومشــاريعه أو طفلــة ســوف تصبــح غــداً مربيــة وأمــاً 

تــدرك مســؤولياتها، ومتلــك زخــام مــن املعرفــة تجعلهــا تكمــل دورة الزمــن بنشــاط وحيويــة مــن 

خــالل مــا تلقتــه يف ســنني طفولتهــا3.

ــه ال  ــه عــىل هــذا األســاس ألن ــة إال إذا اســتطعنا توجيه ــة تربوي   إال أن اللعــب ال يكتســب قيم

ــو ال  ــا روس ــي اعتمده ــة العفوية الت ــة ؛ فالرتبي ــال للمصادف ــو األطف ــة من ــرتك عملي ــا أن ن ميكنن

تضمــن تحقيــق القيمــة البنائيــة للعــب ؛ وإمنــا يتحقــق النمــو الســليم بالرتبيــة الواعيــة التــي تضــع 

خصائــص منــو الطفــل ومقومــات تكويــن شــخصيته يف نطــاق نشــاط تربــوي هــادف . وهكــذا نــرى 

ــة محــددة تحقــق يف إطــار خــربات  ــاً إذا خضــع ألهــداف تربوي ــح وســيطاً تربوي أن اللعــب يصب

تربويــة منظمــة4.

ــة ــق حاجــات نفســية ومهاري ــم، يحق ــة يف التعلي ــن الطــرق الفاعل ــد اللعــب م  وعــىل هــذا يع

 

1 ـ فليه،فاروق وعبد املجيد، السيد.(2003):الطفل العريب الواقع والطموح،عامن:األردن.دار املسرية،ص80

2 ـ الناشف،هدى محمود.(2005)(ب): قضايا معارصة يف تربية الطفولة املبكرة .ط1.القاهرة:دار الفكر العريب،ص14

3 ـ عبيد، هبة.(2007):ألعاب وحفالت األطفال.ط1.عامن:األردن.دار اليازوري،ص38.

الدار  واالستامع،القاهرة:مطابع  التحدث  الشفوي  التواصل  مهارات  تنمية  محمد.(2005):  صواوين،راشد  ـ   4

الهندسية،ص22.
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ووجدانيــة لــدى الطفــل ، ويســاعد عــىل منــوه اإلدرايك ، ويجعلــه أكــرث فاعليــة وتفاعــالً ويجعــل 

التعليــم لديــه ذا معنــى1.

ــي عــىل  ــار األهــداف واألنشــطة الت ــب األخــذ باالعتب ــال يتطل ــج لعــب األطف ــط لربام إن التخطي

أساســها يتحــدد مبــاذا ومتــى وكيــف يلعــب األطفــال؟ وكذلــك الطريقــة التــي عــىل أساســها يتــم 

تنظيــم البيئــة الطبيعيــة املواتيــة للعــب2 ليتــامىش مــع النهــج االجتامعــي والثقــايف لهــذه البيئــة.

    وعــىل ذلــك يدخــل ســياق التعلــم يف تصميــم أو صنــع أي لعبــة و ميــيس جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

تنفيــذ نشــاط مــدروس يحقــق األهــداف التعلميــة لــكل برنامــج  مثــل: اكتســاب اللغــة والتفكــري 

وتعلــم العلــوم والرياضيــات3. 

Games أ. األلعاب   

    تُعــد األلعــاب مــن أهــم املــواد أو الوســائل التعليميــة التــى ميكنهــا تجســيد املفاهيــم املجــردة 

، كــام ميكنهــا جعــل املتعلــم نشــطاً وفاعــالً أثنــاء عمليــة التعلــم . فهــي تتضمــن حــركات معينــة 

يقــوم بهــا الطفــل يف ضــوء قواعــد محــددة تتبــع بغيــة إنجــاز مهمــة مــا، عــن طريــق حفــزه عــىل 

التســاؤل والعمــل املنظــم ، فرديــاً أو جامعيــاً . واأللعــاب متنوعــة ؛ فقــد تكــون تلقائيــة أو متثيليــة 

أو تربويــة أو تركيبيــة. 

لــذا  املربيــات،  يقــع عــىل عاتــق  الرتبــوي وتوظيفــه  اللعــب  اســتغالل  األكــرب يف  والــدور 

1 ـ الحميدان،إبراهيم عبدالله.(2005):التدريس والتفكري .ط1.القاهرة:مركز الكتاب،ص107

2 ـ مصطفى، فهيم.(2005)(ب): الطفل وأساسيات التفكري العلمي، القاهرة:دار الفكر العريب،ص92

 :Games, I. A.(2009):21 CENTURY LANGUAGE AND LITERACY IN GAMESTAR MECHANIC  ـ 3

MIDDLE SCHOOL STUDENTS' APPROPRIATION THROUGH PLAY OF THE DISCOURSE OF 

COMPUTER GAME DESIGNERS. Doctoral Candidate A dissertation submitted in partial fulfillment 

of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the UNIVERSITY OF WISCONSIN-

MADISON,p 55



232

ال بــد  مــن التخطيــط الســتغالل هــذه األلعــاب لبنــاء شــخصية الطفــل بشــكل متكامــل ، وابتــكار 

بعــض األلعــاب الخاصــة أو اختيارهــا مــن املصــادر املتاحــة.

ب.أهمية التعلم باللعب :

تتمثل أهمية التعلم باللعب يف النقاط اآلتية:

تســهم ىف تحقيــق العديــد مــن األهــداف الرتبويــة لألطفــال ، وتعتمــد الفكــرة األساســية ىف األلعاب 

ــا  ــن خالله ــب م ــو يكتس ــة، فه ــف التعلمي ــال ىف املواق ــة وتفاع ــرث إيجابي ــم أك ــل املتعل ــىل جع ع

العديــد مــن األهــداف ونواتــج التعلــم التــي تؤثــر ىف شــخصيته.

ــم  ــة التعل ــراء عملي ــل إج ــة، قب ــاءة وفعالي ــارات بكف ــم امله ــىل تعل ــني ع ــع املتعلم ــاعد جمي تس

ــا1. ــا وبعده وخالله

ملـّـا كانــت اللعبــة متقدمــة مســتواها عــال وتشــمل مجموعــة مــن اإلجــراءات املعقــدة، فغالبــاً مــا 

تشــمل نوعــا مــن اتخــاذ القــرار؛ ومــن هنــا تصبــح املــادة العلميــة وكافــة مصادرهــا مجــرد أدوات 

ــدور األســايس  ــون ال ــي، ويك ــول املنطق ــرار املعق ــا لحــل املشــكلة والتوصــل إىل الق ــم توظيفه يت

للمعلــم مجــرد التوجيــه واإلرشــاد.          

                      

التعلم باملحاكاة  .6  

ــب الطــالب، نظــراً  ــن جان ــة ، نتيجــة املشــاركة النشــطة م ــرث الطــرق فاعلي ــة املحــاكاة أك طريق

ــة  ــكالت االجتامعي ــس املش ــارات تعك ــم خي ــة ، وتقدي ــاة الحقيقي ــف الحي ــىل مواق ــا ع العتامده

ــة. الواقعي

محـــاكاة  عـــىل  الطـــالب  تشـــجيع  الوطنيـــة  الرتبيـــة  ملعلـــم  ميكـــن   ، فمثـــالً   

ــكان  ــار املـ ــأن اختيـ ــراٍر بشـ ــول إىل قـ ــل الوصـ ــن أجـ ــه مـ ــدي يف اجتامعاتـ ــس البلـ املجلـ

األفضـــل ملجمـــع الخدمـــات العـــام للبلـــدة التـــي يعيشـــون فيـــها ، بحيـــث يشـــتمل 

عـــىل خدمـــات امليـــاه والكهربـــاء ومركـــز الرشطـــة واالتصـــاالت الهاتفيـــة والربيـــد واملالعـــب 

1 ـ  الحيلة،محمد محمود.(2007): تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية.ط4.عامن:األردن.دار املسرية،ص 266



233

واملراكز الصحية وغريها . 

وهنا يعطي املعلم الطالب قواعد محددة ألداء أدوار الجامعات اآلتية:   

ــات  ــن الجامع ــون ع ــدة، وممثل ــام يف البل ــن والنظ ــىل األم ــاظ ع ــة للحف ــال الرشط رج  

القاطنــة فيهــا، وأعضــاء مــن النقابــات املهنيــة املختلفــة، وممثلــون عــن مجلــس البلديــة ذاتهــا، 

بحيــث يتــم تقســيم طــالب الصــف إىل أقســام متثــل هــذه املجموعــات املتعارضــة يف اهتامماتهــا 

ومطالبهــا . 

ــذه  ــون ه ــن ميثل ــف الذي ــالب الص ــني ط ــة ب ــام مناقش ــىل رضورة قي ــم ع ــز املعل ويرك  

املجموعــات، مــن أجــل التوصــل إىل حــٍل وســٍط الختيــار املــكان املالئــم لبنــاء مجمــع الخدمــات 

العامــة الجديــد .

وهنــا ال بــد مــن أن تــدور األهــداف التعلميــة حــول ثالثــة محــاور رئيســة هــي: تدريــب    

الطــالب عــىل مهــارات املفاوضــات بــني األطــراف املتعارضــة يف مصالحهــا، وعــىل حــل املشــكالت، 

ــىل  ــم ع ــع األطــراف أو غالبيته ــريض جمي ــٍط ي ــٍل وس ــاليب الوصــول إىل ح ــات أو أس ــىل تقني وع

ــل .  األق

ثــم يعطــي إشــارة البــدء مبناقشــة جامعيــة يك تطــرح كل مجموعــة مطالبهــا واقرتاحاتهــا   

بــكل دميقراطيــة وســعة صــدر، عــىل أن يراقــب املعلــم مــا يــدور مــن مفاوضــات، بحيــث يتدخــل 

ــكالت.  ــل املش ــداً يف ح ــاً يف اآلراء أو تعقي ــرى تصلب ــذي ي ــت ال يف الوق

كــام ينبغــي عليــه أن يعقــب عــىل بعــض املواقــف التــي يــرى أن فيهــا إمكانيــة الوصــول إىل الحــل 

الوســط ، وأن يعلــق عــىل االقرتاحــات غــري املعقولــة ، ويشــجع يف الوقــت نفســه عــىل احــرتام آراء 

كل املمثلــني للمجموعــات، وعــىل اســتخدام الوســائل التعلميــة املناســبة كاملجســامت أو العينــات 

ــج  ــربرات والحج ــم امل ــع تقدي ــل ، م ــكان األفض ــد امل ــكال لتحدي ــوم أو األش ــط أو الرس أو الخرائ

القويــة عــن وجهــات النظــر. 

ومــا إن تنتهــي عمليــة تدريــب الطــالب عــىل املحــاكاة، يــأيت دور املعلــم بشــكل   
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أســايس عــن طريــق ربــط مــا تعلمــوه مــن معــارًف ومهــاراٍت واتجاهــاٍت مرغــوب فيهــا، بالخــربات 

الســابقة التــي مــروا بهــا مــن ناحيــة ، وباألســس والقيــم العامــة التــي تســعى العمليــة التعليميــة 

التعلميــة عــىل إرســائها ، مــام يجعــل املحــاكاة مــن بــني أكــرث الطــرق فعاليــة يف تعليم حل املشــكالت 

مــن جهــة ، ودعــم ثقــة الطــالب بأنفســهم مــن جهــة أخــرى. 

7. التعلم بالتمثيل 

ــم.  ــه مــن املعل ــن أو أكــرث بتوجي ــل التلقــايئ ملوقــف بواســطة فردي هــي طريقــة تتضمــن التمثي

ينمــو الحــوار مــن واقــع املوقــف الــذي رتبــه الطــالب الذيــن يقومــون بالتمثيــل ، يقــوم كل طالــب 

مــن املمثلــني بــأداء الــدور طبقــاً ملــا يشــعر بــه، أمــا الطــالب الذيــن ال يقومــون بالتمثيــل فإنهــم 

يقومــون بــدور املالحظــني والناقديــن .

ــع، حيــث  ــاً يف موقــف مصن ــل ســلوكاً حقيقي ــذي ميث ــم و التدريــب ال اذاً هــو أحــد طــرق التعلي

يقــوم املشــرتكون بتمثــل األدوار التــي تســتند إليهــم بصــورة تلقائيــة، ينغمســون يف أدوارهــم حتــى 

يظهــروا املوقــف كأنــه حقيقــة .

أ. خصائص طريقة متثيل األدوار 

أهم خصائص طريقة متثيل األدوار ما ييل : 

التلقائية يف التمثيل ، واالرتجالية يف التعبري . 

شخصية واقعية  تعيش يف البيئة وتتناول مشكالت معارصة تثري اهتامم املشاهدين. 

اعتــامد نتائــج لعــب األدوار عــىل املناقشــات واألنشــطة التــي تعقــب التمثيــل، ومــا يتلــو ذلــك 

ــادل األفــكار واآلراء .  مــن تب

 توفر معلومات كافية لدى املشاهدين واملمثلني عن املوضوع الذي اختري لتقمص األدوار . 

ب.أنواع لعب األدوار 

لعــب األدوار املقيّــد : هــو الــذي يقــوم عــىل أســاس الحــوار و املحادثــة املوجــودة   •
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يف الدرس ، مثل : نصوص معينة يف مادة التاريخ و القراءة .

لعــب األدوار املبنــي عــىل نــص غــري حــواري : كتمثيــل قصــة أو موضــوع مــا ،  ويكــون املجــال   •

مفتوحــاً لطــرح األفــكار . فيضــع الطــالب أنفســهم النــص الحــواري الــذي يرونــه مناســباً، مثــل 

: مناقشــة اجتامعيــة ( موضــوع الحــوادث املروريــة ).

لعــب األدوار الحــر ( غــري مقيــد بنــص أو حــوار ) فيــه ميثــل الطــالب موقفــاً يقومــون فيــه   •

ــم . ــوم له ــف املرس ــدود املوق ــم يف ح ــن دور كل منه ــاص ع ــلوبهم الخ ــري بأس بالتعب

ت.خطوات تطبيق لعب األدوار :

- تهيئة الطالب بتقديم مشكلة ورشح جوانبها ، ورشح كيفية القيام باألدوار.

- تحديد األدوار و تحليلها مع الطالب الذين سيقومون بها ، ثم توزيعهم كلٌّ لدوره. 

- تهيئــة املــرسح أو الصــف ملامرســة التمثيــل ووضــع نظــام لتحــرك القامئــني بــاألدوار بعــد فهــم 

أدوارهــم واألعــامل املســندة إليهــم.

- تحديد دور املشاهدين من الطالب: ما الذي سيهتمون به وما الذي سريصدونه. 

- البــدء باملوقــف التعليمــي الفعــيل ، ســواء القيــام بــاألدوار أو الرصــد . ويحــق للمعلــم تقســيمه 

إىل عــدة مواقــف باتفــاٍق مســبق مــع التالميــذ، كــام أنــه يطلــب اســتئناف املوقــف عندمــا يلــزم 

ذلــك.

- تبــدأ املناقشــات والتقويــم1 ألدوار الطــالب مــع الرتكيــز عــىل الجوانــب املهمــة واإلعــداد إلعــادة 

املوقــف بعــد التقويــم .

- إعادة لعب األدوار مع تغيري األفراد أو تغيري أدوارهم .

- التوصل إىل تعميامت للمعارف والخربات .

تــأيت أهميــة اســرتاتيجية لعــب األدوار مــن قدرتهــا عــىل جعــل املوقــف التعليمــي موقًفــا 

ــل  ــا يجع ــذا م ــد؛ وه ــظ، والناق ــؤدي، واملالح ــف امل ــب موق ــه الطال ــف في ــا يق ــا تفاعليً عمليً

1 ـ عواضة،هاشم(2010)،مرجع سابق ،ص188.
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التدريس بهذه االسرتاتيجية أكرث متعة وفاعلية، وأبقى أثرًا.

ث.مبادئ وتوجيهات يحسن باملعلم مراعاتها 

أوىل هذه املبادئ:

  - اختيار املادة املنهجية املناسبة لتمثيل األدوار.

 - عدم إجبار بعض الطالب عىل متثيل دور معني.

  - تحديد زمن املشهد التمثييل، وكذلك زمن اإلجابة عن األسئلة أو الحوار الذي يتبع ذلك املشهد.

- إلزام املشاهدين بالهدوء وعدم التعليق.

  - عدم تدخل املعلم أثناء متثيل الدور.

  - جعل السيناريو قصرياً ومركزاً.

  - الطلب من كل ممثل تقمص الدور املكلف به بصدق وإتقان.

  - استخالص الحلول واملواقف املناسبة تجاه مضمون الدور قبل انتهاء املناقشة.

 - قيام الطالب بتقويم بعضهم البعض عىل أساس عمل الفريق وليس عىل أساس فردي.

ج. مزايا و مآخذ متثيل األدوار 

لتمثيل األدوار مزايا عّدة اوالها:   •

 انتقال األثر التدريبي لدى الطالب املتدربني و رسوخ املفاهيم ورسعة تذكرها من قبل 

الطالب.

توفري فرص التعبري عن الذات وعن االنفعاالت و إكسابهم  حسن الترصف يف املواقف الطارئة   •

التي ميكن أن يتعرضوا لها .

ــايك  ــف تح ــالل مواق ــودة خ ــة املحم ــري االجتامعي ــس املعاي ــات وتكري ــم واالتجاه ــاء القي بن  •

مواقــف الحيــاة الفعليــة. 
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رفع درجة الحامس والرغبة يف التعلم عند الطالب .  •

تعزيــز الشــعور باآلخريــن و التواصــل معهــم ، والتعلــم مــن بعضهــم البعــض ، بغــض النظــر   •

ــم . ــام بينه ــة في ــة واالجتامعي ــات الثقافي ــن االختالف ع

تيسري التكامل بني النظرية والتطبيق .  •

تشجيع عمليات التفكري والتحليل و تعزيز التمييز بني الخيال والواقع لدى الطالب.   •

عــالج املظاهــر االنطوائيــة عنــد الطــالب وإكســابهم مبــادئ الطالقــة يف الــكالم والتعبــري عــن   •

ــور. .  ــن الجمه ــة م ــم دون رهب ذواته

وسيلة فّعالة لحل املشاكل االجتامعية و النفسية عند الطالب .  •

إال أنه يؤخذ عليه:

- أنــه مســتهلك للوقــت، وقــد تكــون ترصفــات البعــض غــري منطقيــة وغــري متوافقــة مــع الواقــع ، 

تســبب حرجــاً وقلقــاً لبعــض الطــالب الذيــن ال يتقنــون فــن التمثيــل . 

- يحتاج إىل عملية تحليلية دقيقة لإلجراء الذي يتوقع من املعلم القيام به . 

- يقترص يف معظم األحيان عىل تعلم املفاهيم واإلجراءات أكرث من القوانني والحقائق. 

منوذج درس تطبيقي يف مادة العلوم وفق اسرتاتيجية لعب األدوار

املادة: علوم الصف السابع األسايس / املوضوع: املجموعة الشمسية ودورانها.

1.األهداف التعلمية:

أ. أن يعّدد الطالب مكونات املجموعة الشمسية .

ب. أن يرتّب الطالب كواكب املجموعة الشمسية تبعاً لقربها أو بعدها عن الشمس .
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ث. أن يتعرّف الطالب عىل بعض خصائص كواكب املجموعة الشمسية .

2.خطوات الدرس :

أ.التمهيــد للــدرس: يبــدأ املعلــم الــدرس بعــرض رسيــع ملقطــع مــن فيلــم فيديــو يوّضــح أعضــاء 

ــذة رسيعــة عــن كل كوكــب مــن  ــا حــول الشــمس مــع إعطــاء نب املجموعــة الشمســية وحركته

الكواكــب التســعة.

ب.تنظيــم املــرسح :  ينتقــل الطــالب إىل مــكان فســيح لتنفيــذ املوقــف التعليمــي و يتــم اختيــار 

عــرشة طــالب لتمثيــل دور الشــمس والكواكــب التســعة ، فيحمــل كل منهــم لوحــة مســجالً عليهــا 

اســم وصــورة الجــرم الســاموي يف املجموعــة الشمســية .

ث.تنفيــذ التمثيــل: يقــف الطالــب الــذي ميثـّـل الشــمس يف مركــز دائــرة واســعة ويتــم رســم تســع 

دوائــر متثّــل أفــالك الكواكــب التســعة ثــم يطلــب مــن الطــالب الــدوران حــول الشــمس ( املركــز 

ــرم  ــص دور الج ــب تقم ــوىل كل طال ــمس ، ويت ــن الش ــا م ــب قربه ــر حس ــىل الدوائ ــني ع ) مرتّب

الســاموي الــذي ميثّلــه ويتكلــم عــن نفســه وفــق مــا شــاهده يف الفيلــم أو مــا ســمعه مــن املعلــم 

يف بدايــة الــدرس .

ج.تقويم ومناقشة األدوار : بعد االنتهاء من متثيل الدور يناقش املعلم الطالب بطرح األسئلة 

التالية :

• كم عدد أعضاء املجموعة الشمسية ؟

• من يذكر لنا أسامء األجرام الساموية املكونة للمجموعة الشمسية ؟

• نريد من يرتّب لنا الكواكب التسعة حسب قربها من الشمس .

• ما هو أبعد كوكب عن الشمس ؟

• أي الكواكب أكرب حجامً ؟ 

• أي الكواكب أكرث حرارة وأيها أكرث برودة وملاذا ؟ 
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• من يرسم لنا مخططاً بسيطاً ميثل املجموعة الشمسية ؟

3.الوسائل املستخدمة : 

أ. فيلم فيديو .

ب. لوحة أو منوذج للمجموعة الشمسية .

ث. لوحات صغرية عليها صور واسم  مكونات املجموعة الشمسية .

ج. ورقة بيضاء كبرية أو سبورة للرسم مع أقالم مناسبة .

4.أساليب التقويم :

 تنّوعت أساليب التقويم املستخدمة يف تقويم الدرس فكانت: 

أ. فردية متثلت يف التقويم الذايت من قبل الطالب .

ب. جامعية، متثلت يف مالحظة مجموعة الطالب املشاهدين ألدوار زمالئهم املمثّلني.

ث. أسئلة منّوعة حول موضوع الدرس شملت معظم مستويات الجانب املعريف ( تذكّر ، فهم ، 

تطبيق ...).

ج. بطاقة مالحظة يدّون فيها املعلم ملحوظاته الخاصة بالجوانب املهارية والوجدانية عن الطالب 

أثناء تنفيذ املوقف التعليمي .ئلـــة فضائيـــة

املجموعــة الشمســية عائلــة فضائيــة تتكــون مــن الشــمس وتســعة كواكــب هي(حســب البُعــد 

مــن الشــمس) : عطــارد ، الزهــرة ، األرض ، املريــخ ، املشــرتي ، زحــل ، أورانــوس ، نبتــون ، بلوتــو. 

ــل  ــدد هائ ــب ، وع ــدور حــول هــذه الكواك ــاً. ت ــراً طبيعي ــن ســتني قم ــد ع ــا يزي ــة إىل م باإلضاف

مــن الكويكبــات والشــهب واملذنبــات والغــاز والغبــار الكونيــني والــذرات املتأيِّنــة ( أي املشــحونة 

كهربائيــاً ) مــن الهيدروجــني.

ــة  ــظ جاذبي ــارة، وتحاف ــة جب ــية وكهربائي ــاالت مغناطيس ــة مج ــام الفضائي ــذه األجس ــل ه تتخل

ــدة . ــدة واح ــة كوح ــة الفضائي ــذه العائل ــىل ه ــمس ع الش
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يــدور كل كوكــب حــول الشــمس يف مــدار بيضــاوي يف نفــس االتجــاه ، ولكــن برسعــات مختلفــة ، 

كــام يــدور كل كوكــب حــول محــوره.

ويُالحــظ أن الكواكــب القريبــة مــن الشــمس (عطــارد ، الزهــرة ، األرض ، املريــخ) صغــرية الحجــم 

إذا قورنــت بالكواكــب البعيــدة ،

أمــا الكوكــب التاســع ( بلوتــو ) فهــو يشــذ عــن هــذه القاعــدة ، إذ أنــه صخــري . وتتميز هــذه الكواكب 

الضخمــة بوجــود حلقــات حولهــا ، ويفصــل بــني املجموعتــني حــزام الكويكبــات... ا«انــا الشــمس أم 

ــإن  ــا اتحــرك ف ــم. وعندم ــة الضــوء والحــرارة له ــة الشمســية) واهب ــة (املجموع ــة الفضائي للعائل

عائلتــي تتحــرك معــي يف املــدارات املحــددة يل ، بــكل مــا معــي مــن كواكــب و أقــامر، ومذنبــات 

و شــُهب ، وترتبــط كلهــا معــي بربــاط الجاذبيــة القــوي.

يُقــدر قطــري حــوايل 1,392,000 كيلــو مــرت ، أي أن حجمــي ميكــن أن يتســع ملاليــني مــن الكواكــب كل 

منهــا بحجــم األرض. وأنــا عبــارة عــن كــرة غازيــة متامســكة بفعــل جاذبيتــي الذاتيــة ، ويحفظنــي مــن 

االنطــواء إىل الداخــل ، ذلــك الضغــط الدائــم الــذي ينتــج مــن درجــة الحــرارة الهائلــة يف مركــزي ، والتــي 

تبلــغ نحــو عرشيــن مليــون درجــة مئويــة» .

وهكذا حتى يكمل كل طالب دوره يف التعريف عن نفسه ككوكب يف املجموعة الشمسية .

ااااوووووو        تعــد طريقــة 

ثالثاً: التعلم األكرث استقالالً

1. التعلم باالستقصاء

لــيك تتغــري نظرتنــا ومفهومنــا للعلــم واملعرفــة، البــد مــن تغيــري طــرق وأســاليب عرضــه 

وتقدميــه وتدريســه للطــالب، حتــى يتكــون لديهــم االنطبــاع الحقيقــي عــن طبيعــة وروح 

العلــم كعمليــة للبحــث واالســتقصاء، لــيك تكتســب مــن خاللــه املهــارات املختلفــة التــي 
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تساعدهم عىل إدراك كيفية ورضورة منو املعرفة االنسانية1.

1.تعريف االستقصاء:      

ــري  ــث والتفك ــة يف البح ــة علمي ــل طريق ــم ومتث ــة والتعلي ــة يف الرتبي ــرق الحديث ــن الط ــد م تع

والتحليــل وصــوالً إىل االســتنتاجات . 

ويف تعريــف ألحــد الرتبويــني هــي طريقــة التدريــس التي تجعــل الطالب يترصف كإنســان   •  

ــة  ــم صياغ ــة باملشــكلة، ث ــات املتصل ــن العالق ــام ع ــة اللث واع ومتخــذ كل الســبل إلماط

ــج2. ــروج بنتائ ــها والخ ــدى صحت ــار م ــروض الختب الف

ويف تعريف ثاٍن هي نشاط عقيل دائم التغري والتطور، ويسري دامئا لألمام3.   •  

ــب املســؤولية  ــا الطال ــل فيه ــم، يتحم ــم والتعل ــة للتعلي ــف آخــر هــي طريق ويف تعري  •  

األوىل يف توليــد األســئلة وفحــص البيانــات وتكويــن التعميــامت بهــدف الوصــول إىل حــل 

املشــكلة4.

ب. خطوات االستقصاء

اســتقصائية،  كإســرتاتيجية  يســتخدم  الــذي  املتناقــض،  الحــدث  املعلــم  عــرض   -  

تعمــل  واليقظــة،  االنتبــاه  مــن  حالــة  إىل  للوصــول  الطــالب  مســاعدة  يف 

داخليــاً يف  لديــه شــعوراً  يولــد  الفــرد، مــام  يتوقعــه  ملــا  أســاس مخالــف  عــىل 

1 ـ كامل زيتون.(1993). مستوى أداء معلمي العلوم لعمليات االستقصاء البيولوجية وعالقته بسلوكيات التدريس 

االستقصايئ، مجلة الرتبية املعارصة، العدد 28، السنة 10، 1993، صص249 - 287..

2- Carin, A. A, & Sund, B. R(1975). Teaching Science Throught Descovery. Columbus.: Ckarles Emerill 

Publishing Co, 3rd  ed, 1975, p4.

3 ـ فتحي الديب.(1978). االتجاه املعارص يف تدريس العلوم، دار القلم، ط2، الكويت، الكويت، ص163

4 ـ سيد أحمد سالم، وصفية سالم:(1992). املرشد يف تدريس العلوم، املديرية العامة للمطبوعات بوزارة اإلعالم، 

الرياض، 1992، ص153.
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املعرفــة لهــذا التناقــض، مثــل رمــي حجــر كبــري وحجــر صغــري عــىل األرض ووصولهــام 

بنفــس الوقــت 1.

وعــىل قــدر اســتثارة الطــالب وحفزهــم عــىل التفكــري يف املوضــوع املطــروح تكــون فعاليــة 

تفكريهــم. ونشــاطهم يف البحــث عــن حــل. وهنــا يــرشح املــدرس القواعــد التــي ينبغــي اســتعاملها 

ــه االســتقصاء . يف االســتقصاء و يزودهــم ببعــض املعلومــات أو التلميحــات ذات الشــأن يف توجي

مناقشــة األفــكار التــي طرحهــا الطــالب يف ضــوء قاعــدة مــن املعلومــات الكافيــة التــي   -  

تقودهــم إىل الحــل الصحيــح، اســتناداً إىل الكتــب ، أو املالحظــات واملقابــالت ، أو 

االنرتنــت أو غــري ذلــك .

االســتامع إىل ردود أفعــال الطــالب وأســئلتهم حــول الحــدث املتناقــض حــول الظاهــرة،   -  

نظريــات. أو  تفســريات  إىل  الوصــول  مــن  لتمكنهــم 

ــذه  ــوء ه ــة. ويف ض ــة النهائي ــوالً إىل النتيج ــا وص ــق منه ــريات والتحق ــتخالص التفس اس  -  

التفســريات يتــم اتخــاذ القــرارات واملقرتحــات املالمئــة التــي ميكــن اعتامدهــا . عــىل أن 

يتــوىل الطــالب التوصــل إىل االســتنتاجات والحلــول بأنفســهم وال يتدخــل املعلــم إال يف 

ــة .  ــة الصحيح ــول إىل اإلجاب ــن الوص ــم ع ــا املتعل ــز فيه ــي يعج ــاالت الت الح

إال أن لتقديم الحدث املتناقض رشوطاً :

أن يعتمد الحدث املتناقض عىل مشكلة محرية للمتعلم.  -  

تنفيذ الحدث املتناقض باستخدام أدوات ومواد مألوفة بالنسبة للطالب.  -  

إتاحة الفرصة للمتعلم ملالحظة األحداث املتناقضة ومامرستها.  -  

1 ـ خطايبة، (2008) مرجع سابق، ص 401. 

،(Richard Suchman) إن مبتدع طريقة التدريس من خالل االستقصاء هو العامل األمرييك ريتشارد سوخامن
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أن يظهــر املعلــم حامســاً عنــد تقديــم الحــدث املربــك وأن ينــرش املتعــة عــىل املوضــوع   -  

ــام. ــه ع بوج

ت.مهارات االستقصاء1 : 

يتطلب االستقصاء مجموعة من املهارات يجب التمكن منها :   

1-  املالحظة .   

2-  املوازنة (املقارنة) .   

3-  التصنيف .   

4-  القياس .   

5-  التفسري .   

6-  التنبؤ .   

7-  التأكد .   

8-  صياغة الفرضيات .   

9-  مهــارة التجريــب : وتتضمــن معرفــة املشــكلة ووضــع خطــة الختبــار الفرضيــات   

 . إليهــا  الوصــول  تــم  التــي  النتائــج  واســتخدام 

ث. ميزات و سلبيات التعلم باالستقصاء:

للتعلم باالستقصاء مزايا عدة فهو :

ــه االشــرتاك الفعــيل يف  ــه يقتــيض من ــم، ألن ــة للمتعل ــة الذهني ــادة الفاعلي يســهم يف زي  -  

املتضمنــة. العقليــة  العمليــات 

يوفر للمتعلم الدوافع الخارجية للتعلم.  -  

يســاعد عــىل تنميــة مفهــوم الــذات لــدى الطالــب حــول قدراتــه وإمكاناتــه يف عمليــات   -  

والعمــل(2). التفكــري 

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ،ص127 - 128

2 ـ خطايبة(2008)، مرجع سابق، ص408 - 410.
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إال أنه يعاين من سلبيات جمة أبرزها:

قيــام الطــالب بــدور العلــامء، مــع أنهــم ال ميلكــون القــدرات واملعــارف التــي ميتلكهــا   -  

العلــامء.

غري مناسبة لجميع املواقف التعليمية.  -  

اختــالف قــدرات املعلمــني وفهمهــم العلمــي ملوضــوع الــدرس، قــد يحــد مــن صياغــة   -  

التجربــة. وتنفيــذ  الفــروض 

2. التعلم يف املخترب

 تؤكــد العديــد مــن الدراســات واألبحــاث عــىل أهميــة النمــو املتكامــل للمتعلــم بكافــة جوانبــه 

املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة، لــذا فــإن املهمــة األساســية التــي ينبغــي أن يضطلــع بهــا تدريــس 

ــض  ــرت بع ــد ذك ــون1. وق ــف يحفظ ــرون ال كي ــف يفك ــني كي ــم املتعلم ــل يف تعلي ــوم تتمث العل

ــىل  ــد ع ــوم تؤك ــس العل ــة وتدري ــة العلمي ــدان الرتبي ــة يف مي ــات الحديث ــات أن االتجاه الدراس

ــا مــن دور يف  ــا له ــارزاً مل ــه دوراً ب ــه وتولي ــي متــارس في ــة الت ــرب والنشــاطات العلمي ــة املخت أهمي

ــاً مهــامً مــن أركان منهــاج  إنجــاح برنامــج العلــوم ومناهجــه، لذلــك أصبــح املختــرب املــدريس ركن

العلــوم وخطوطــه العريضــة، وتبعــاً لذلــك تــم إعطــاؤه األهميــة التــي تتــوازى مــع املــادة العلميــة 

املتضمنــة يف كتــب العلــوم املقــررة، حيــث أصبــح النشــاط جــزءاً محوريــاً مــن املــادة التعليميــة2.

قــد  كانــت  التدريــس  لجــودة  العامليــة  االعتــامد  لجــان  أن  اىل  املراجــع  إحــدى  تشــري 

تدريســية  كإســرتاتيجية   ، برونــر  بأسســها  نــادى  والتــي  االكتشــاف  اســرتاتيجية  اعتمــدت 

للعمليــة التعليميــة ومتيحــًة لــه الفــرص ملامرســة عمليــات  تجعــل مــن املتعلــم محــوراً 

العلــم مــن خــالل البحــث والســؤال وتحديــد املشــكلة وجمــع الفــروض واألدلــة والتوصــل 

1 ـ خليفة، أحمد حسن:(2011). أثر تدريس العلوم بطريقة االكتشاف املوجه يف املخترب عىل التحصيل الدرايس. 

مجلة جامعة دمشق،املجلد27،العدد الثالث+الرابع،ص ص923 - 952 

2 ـ الجهوري، نارص بن عيل وآخرون.(2010).مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واإلجتامعية،املجلد7،عدد خاص 

رقم 2،صص57 - 86.
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اىل النتائــج، مــام يعــزز لديــه الثقــة بالنفــس وتنميــة االتجاهــات اإليجابيــة نحــو العلــوم1. واملختــرب 

ــم،  ــا يف العل ــاس صحته ــرة ومقي ــو محــك الفك ــي، فه ــن النشــاط العلم ــدريس جــزء أســايس م امل

حيــث إن معظــم الحقائــق واملفاهيــم والنظريــات يف العلــوم ميكــن التثبــت مــن صحتهــا بواســطة 

التجربــة العمليــة2.

أ.أهمية العمل املخربي:

ــم إطارهــا  ــي مــن صمي ــة الت ــدأ البنائي ــاً قامئــة عــىل مب ــة حالي ــة العلمي         إن مامرســة الرتبي

ــن  ــم م ــة يت ــاء املعرف ــى، وعــىل أن بن ــم ذي املعن ــد عــىل التعل ــي تؤك اســتخدام االســتقصاء والت

خــالل تفاعــالت ومناقشــات الطــالب، ولعــل األنشــطة العلميــة هــي أنســب مــا يلبــي ويحقــق 

هــذه التوجهــات، وهــذا يفــرتض أن تكــون األنشــطة العلميــة مناســبة ملســتوى التطــور املعــريف 

ــم  ــاء معرفته ــىل بن ــاعدهم ع ــم، لتس ــدة له ــم ومفي ــن بيئاته ــم وم ــة بواقعه ــالب وذات صل للط

اســتناداً اىل خرباتهــم الســابقة، وتحــدث لديهــم تعلــامً ذا معنــى تكــون نواتجــه شــاملة ملســتوياته 

ــة والنفســحركية3. ــة واالنفعالي املعرفي

ويحقق العمل املخربي الفوائد اآلتية4:

التعلــم عــن طريــق العمــل وبالتــايل اكتســاب املعرفــة العلميــة التــي تتميــز بالواقعيــة بــدالً مــن 

الخــربات املنقولــة.

إتاحــة فرصــة التعلــم الــذايت للطالــب وبالتــايل تطبيــق طــرق التعلــم مــن خــالل االســتقصاء وحــل 

املشكالت.

1 ـ النجدي، أحمد وآخرون: (2005). اتجاهات حديثة لتعليم العلوم.دار الفكر العريب، القاهرة، مرص، ص94.

2 ـ الجهوري، نارص بن عيل وآخرون:(2010).مرجع سابق.

3 ـ خطايبة. عبدالله :(2008).مرجع سابق، ص441 - 442.

4ـ  عايش زيتون: (1996). أساليب تدريس العلوم، ط2، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، األردن، صص449 - 452.
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ــتدالل  ــؤ واالس ــف والتنب ــاس والتصني ــة والقي ــل املالحظ ــم مث ــات العل ــة عملي ــاب ومامرس اكتس

ــا. ــب وغريه ــريات والتجري ــط املتغ وضب

ــم،  ــف، التقوي ــة، التصني ــي تشــمل (املقارن ــم والت ــارة التنظي ــل: مه ــارات مث اكتســاب بعــض امله

املراجعــة، التحليــل،...)، مهــارة االتصــال مثــل ( طــرح األســئلة، املناقشــة، عمــل التقاريــر، التفســري، 

النقــد،...)، مهــارة التحكــم مثــل ( اســتخدام األجهــزة، صيانــة األجهــزة، العــرض،...).

ب.تقويم املهارات املخربية:

        من أساليب تقويم العمل املخربي اآليت1:

أ.اختبــار القلــم والورقــة، حيــث يقيــس هــذا االختبــار الجانــب املعــريف لــدى الطــالب ، وتغلــب 

عــىل مفرداتــه فقــرات االختبــار مــن متعــدد وأســئلة املزاوجــة والتكميــل.

ــر الطــالب عــىل مــدى توفــر  ــم االطــالع مــن خــالل تقاري ــر العمــل املخــربي، حيــث يت ب.تقاري

ــاء العمــل املخــربي . ــي اكتســبوها أثن ــة الت ــارات املخربي امله

ــة التــي  ــر، حيــث يقــوم املعلــم بتقســيم املهــارات املخربي ج.قوائــم التدقيــق أو مقاييــس التقدي

تناولهــا العمــل املخــربي إىل مهــارات منفصلــة حيــث يقــوم بتوصيــف تلــك املهــارات وإعطائهــا 

قيمــة تقديريــة مناســبة مــع املســتوى الــذي وصــل اليــه الطالــب يف إملامــه باملهــارة املقصــودة، ثــم 

تُجمــع تلــك التقديــرات للحصــول عــىل التقديــر الــكيل لعمــل الطالــب املخــربي.

ــة تقــع ضمــن خطــوات  ــة عملي ــب بعمــل تجرب ــث يقــوم الطال ــارات األداء املخــربي، حي د.اختب

ــا. ــاء عليه ــم بن ــم التقوي ــم بإعدادهــا ، ويت ــة يقــوم املعل تفصيلي

1 ـ دوران، رودين.(1985).مرجع سابق، صص97 - 121.
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ت.مزايا وعيوب العمل املخربي1:

هو يساعد عىل:

.اكتساب املهارات العملية.

.التعلم التعاوين والذايت.

.تكوين االتجاهات وامليول العلمية.

.مامرسة عمليات العلم.

.بقاء أثر التعلم ملدة أطول.

و يؤخذ عليه :

.صعوبة ضبط الطالب داخل املخترب.

.الحاجة إىل تدريب مستمر للمعلم.

.الحاجة إىل صرب ومتابعة من املعلم.

.وجود بعض املخاطر التي تعرتي مامرسة العمل املخربي.

.عدم مراعاة الكثافة الطالبية يف الصفوف.

3. التعلم باملجموعات الصغرية 

تحقيــق  يف  النشــط  التعلــم  نجــاح  عــىل  والحريــص  الفعــال  املعلــم  يلجــأ   

 ، كثــرية  مــرات  الصغــرية   املجموعــات  تعلــم  طريقــة  اســتخدام  إىل   ، املتنوعــة  أهدافــه 

وذلــك ألهميــة هــذه الطريقــة يف دمــج كل العنــارص املتعلقــة بالتعلــم النشــط يف بوتقــة 

واحــدة لتتفاعــل معــاً أثنــاء تنفيــذ األنشــطة التعلميــة املختلفــة. وتتألــف هــذه العنــارص 

مــن االصغــاء اإليجــايب ، واملحادثــة، والقــراءة، والكتابــة، والتفكــري التأمــيل العميــق، كــام 

توفــر هــذه الطريقــة العديــد مــن الفــرص التعلميــة للطــالب مــن أجــل تنميــة مهــارات 

1 ـ خطايبة، عبدالله :(2008). مرجع سابق، صص459 - 460.
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التفاعل الشخيص بينهم والعمل عىل تطويرها نحو األفضل1 . 

أ.تنظيم املجموعات الصغرية  

يختلــف تنظيــم شــكل املجموعــات الغــرية مــن نشــاط تعلمــي إىل آخــر . فقــد يعمــل   

كل طالبــني معــاً، بحيــث يشــكل كل طالــب مــع مــن يجلــس بجانبــه مجموعــة صغــرية جــداً يتــم 

ــة.  ــة باملناقش ــئلة الخاص ــىل األس ــرد ع ــل ال ــن أج ــام م ــام بينه ــاون في التع

وقــد يتــم تشــكيل املجموعــة مــا بــني خمســة إىل ســتة مــن الطــالب ، ســواء ممــن يجلســون بجــوار 

بعضهــم أو ممــن يتوزعــون عــىل مواقــع مختلفــة يف داخــل غرفــة الصــف ، مــا دام ميكــن بســهولة 

تحريــك املقاعــد مــن مــكان آلخــر . 

 متثــل عمليــة حريــة التنقــل وتحريــك املقاعــد مــن جانــب الطــالب داخــل الحجــرة الدراســية ، مــن 

أهــم عنــارص نجــاح املجموعــات الصغــرية . وهــذا يصبــح مــن مهــام املعلــم الفعــال والحريــص عىل 

تحقيــق أهــداف التعلــم النشــط الــذي ينبغــي أن يعطــي الطــالب الفرصــة للتعــرف إىل بعضهــم 

أوالً وبشــكل دقيــق ، وتزويدهــم بعــد ذلــك بخطــوط عريضــة عــن النشــاط الــذي ســيقومون بــه 

ضمــن املجموعــات الصغــرية، ففــي هــذه املجموعــات مييــل الطــالب لالنخــراط بفعاليــة باألنشــطة 

ويراقــب املعلمــون تقــدم الطلبــة عــىل نحــو أفضــل. 

1  تقول معلمة اللغة اإلنجليزية يف الصف التاسع من مدينة Norman والية Oklahoma: يتفاعل الطلبة مع بعضهم 

البعض يف األنشطة الجامعية أو التعاونية مرة يف األسبوع عىل األقل وأنا أفكر بكيفية تكوين املجموعات وتحريك 

الطلبة إىل مجموعاتهم وتجنب ضياع الوقت عند تحريك الكرايس. كام أود أيضاً إعطاء الطالب الفرصة للعمل مع 

بقية الطالب للتعرف عىل بعضهم البعض. 

وأنا أشكل املجموعات عىل نحو متنافر ومتغاير وأحافظ عىل التوازن يف كل مجموعة بني الطالب األقوياء والضعاف 

واألوالد والبنات وبني الطالب من أصحاب السلوك الطيب والسيىء. وأقوم بتشكيل مجموعات جديدة لكل وحدة 

دراسية جديدة والتي تستمر بني أسبوعني إىل ثالثة أسابيع. 
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ومبــا أن العمــل بنظــام املجموعــة يســاعد عــىل تطويــر العالقــات، فمــن املفيــد تنويــع عضويــة 

املجموعــات القامئــة عــىل الجنــس والعــرق. وميكــن وضــع الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة1 يف 

ــاك  ــح أن هن ــك لدمجهــم مــع االتجــاه الســائد يف الصــف. صحي مجموعــات طالبهــا أســوياء وذل

أســباباً موجبــة لتشــكيل مجموعــات متجانســة لبعــض األنشــطة، إال أن الرتبويــني عمومــاً يوصــون 

باللجــوء للمجموعــات الالمتجانســة. 

ب.أنشطة املجموعات الصغرية 

يف  عضــو  لــكل  يكــون  بشــكل  مصممــة  املجموعــة  أنشــطة  تكــون  أن  ينبغــي   

1  تبلغ نسبة الطالب يف الواليات املتحدة الذين يعانون من حاالت إعاقة والتي تربر وضعهم يف برامج إعداد خاصة 

نحو (10 %). وتشمل فئات الرتبية الخاصة الطالب الذين لديهم إعاقات يف التعلم، يف الكالم أو اللغة، والتخلف 

العقيل واالضطراب االنفعايل (العاطفي) إضافة لإلعاقات األخرى يف الصحة والعاهات املتعددة واإلعاقات يف السمع 

والنظر وتقويم األعضاء والتشوهات. 

ذوي  من  الطالب  رعاية  سياسة  بتبني  األمة  ألزم  قد  الرتبوية  والعاهات  اإلعاقات  ذوي  من  األفراد  قانون  إن      

اإلعاقة وذلك بوضعهم يف البيئة املناسبة غري املقيدة والتي يعملون فيها بنجاح، بينام تتم تلبية حاجاتهم الخاصة. 

ويجب اإلقالل من معاملتهم بطريقة مميزة عىل أساس أنهم ميثلون حالة خاصة. وتعني عبارة ”البيئة األقل تقيداً“ 

أن الطالب من ذوي الحاجات الخاصة يجب أن يكون لهم بيئات خاصة فقط عند الرضورة ، إذ يفضل دمجهم يف 

الصفوف النظامية. 

وعند دراستك لحاجات هؤالء الطلبة عليك : 

 الرتكيز عىل نقاط القوة لدى هؤالء الطالب واالعتامد عليها للتغلب عليها أو تطويق القصور والنواقص 1- 

(مثال: السامح للطالب بأداء عمل ما شفوياً إذا كانت مهاراته الكتابية محدودة). 

 تواصل دامئاً مع معلمي الرتبية الخاصة وتعاون معهم يف إيجاد الربامج املناسبة التي تلبي حاجة الطلبة 2- 

االستثنائيني. 

 قم بوضع توقعات مناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة إذ أن املعلمني غالباً يتوقعون من هؤالء 3- 

الطالب الكثري يف حني أن علينا أن نتوقع منهم القليل. 

 كن قدوة يف السلوكات واملواقف املناسبة أمام الطالب األسوياء تجاه الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 4- 
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املجموعــة عمــٌل أو دوٌر يقــوم بــه . وعندمــا تبــدأ املجموعــات يف العمــل ضمــن النشــاط املحــدد 

ــرد عــىل  ــات وال ــل هــذه املجموع ــم عم ــة الصــف لدع ــم التحــرك داخــل غرف ــإن عــىل املعل ، ف

أســئلتها الكثــرية ، واالطــالع عــىل كيفيــة ســري العمــل فيهــا . 

وبالنســبة للمعلمــني الذيــن يعتــربون عمــل املجموعــات الصغــرية جديــداً بالنســبة لهــم   

، فــإن عليهــم البــدء بنشــاط بســيط مثــل قيــام أنشــطة األزواج . 

ت.األجواء السليمة لعمل املجموعات الصغرية 

ــرة  ــل الحج ــة داخ ــية املريح ــواء النفس ــر األج ــال ، أن يوف ــم الفع ــىل املعل ــي ع ينبغ  

الدراســية أو خارجهــا ، بحيــث يتــاح لــكل عضــو يف الجامعــة املشــاركة الفاعلــة إمــا بالحديــث ، أو 

بالنقــد ، أو بإبــداء الــرأي برصاحــة تامــة . 

ــروض  ــة يف دروس الع ــرث فعالي ــم أك ــطة الحج ــة املتوس ــت املجموع ــدد فليس ــبة للع ــا بالنس أم

ــاء  ــدد أعض ــرتاوح ع ــون أن ي ــويص الرتبوي ــك ي ــرية. لذل ــة الكب ــن املجموع ــارضة م ــة واملح العملي

املجموعــة بــني أربعــة إىل خمســة طــالب، وعــدم تجاوزهــا الســبعة، حتــى يــرى كل واحــد منهــم 

اآلخــر إذا مــا جلســوا حــول طاولــة مســتديرة. كــام ال بــد مــن أن يكــون لــكل مجموعــة منســق 

أو عريــف يعمــل عــىل تنظيــم العمــل ، عــىل أن يســاعده يف ذلــك مقــرر أو أمــني رس ، يوثــق مــا 

ــول .  ــه املجموعــة مــن قــرارات أو حل توصلــت إلي

وميكــن أن يســتمر عمــل املجموعــة الصغــرية مــدة تــرتاوح مــا بــني (10 - 15) دقيقــة ،   

 . املوضــوع  ، ومناقشــة  األدوار  توزيــع  فيهــا  يتــم 

و يركــز العديــد مــن املربــني عــىل رضورة تحديــد الوقــت لنشــاط املجموعــات الصغــرية،   

وذلــك حتــى ال يصبــح النشــاط ممــالً . 

ث. أنشطة املجموعات الصغرية  

تتمثل أهم األنشطة التي تناسب عمل املجموعات الصغرية يف اآليت :   

، أن يحــارض ملــدة 15 دقيقــة ثــم يطلــب  الفعــال  . تلخيــص املحــارضة : ميكــن للمعلــم 
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مــن كل طالــب أن يختــار رشيــكاً واحــداً أو اثنــني لتلخيــص مــا ســمعوه ، وتقديــم ذلــك عــىل شــكل 

مجموعــة مــن األفــكار الرئيســة املهمة . 

. توضيــح الواجبــات : يطلــب املعلــم مــن املجموعــة تســجيل أي ســؤال لديهــم حــول املوضــوع، 

ثــم جمــع مالحظــات الطــالب وتعليقاتهــم حــول املــادة املقــروءة يف تقريــر جامعــي مختــرص . 

ــث  ــع البح ــرث، م ــني أو أك ــالب فكرت ــذ الط ــاط أن يأخ ــذا النش ــب ه ــض : يتطل ــة والتناق . املقارن

عــن أوجــه الشــبه وجوانــب االختــالف بينهــام . وهنــا ال بــد مــن أن يتنــاول الطــالب كل عنــوان 

ــة ذلــك  ــه ، ومقارن ــه ووصفــه مــن أجــل معرفــة مكونات بشــكل منفــرد ، ثــم العمــل عــىل تحليل

ــا .  ــة ذاته ــا للعملي ــمَّ تخصيصه ــي ت باملوضوعــات األخــرى الت

. العصــف الذهنــي : يتــم إعطــاء الطــالب موقفــاً مــا ، أو موضوعــاً بذاتــه ، مــن أجــل دراســته مــن 

جانــب جميــع الطــالب الســتخالص عــدد مــن األفــكار ، مــع تشــكيل مجموعــات صغــرية ملناقشــة 

هــذه األفــكار والعمــل عــىل اختزالهــا ، ثــم تقدميهــا بأســلوب أفضــل وإنهــاء املهمــة ، وبعــد ذلــك 

إعطــاء كل مجموعــة فرصــة لطــرح مــا توصلــت إليــه للمجموعــات األخــرى . 

.املراجعــة : يطلــب املعلــم الفعــال يف التعلــم النشــط مــن تالميــذه مراجعــة مــا تــمَّ تقدميــه يف 

جميــع الحصــص خــالل األســبوع املنــرصم ، ومــن ثــم قيــام كل طالــب باختيــار زميــل لــه أو إثنــني 

لتوجيــه مجموعــة مــن األســئلة حــول مــا دار مــن أنشــطة أو مناقشــات ســابقة . 

ج.إيجابيات طريقة املجموعات الصغرية وسلبياتها 

وبعــد كل مــا قيــل عــن طريقــة املجموعــات الصغــرية كأحــد طــرق التعلــم النشــط ،   

ــم الطــالب مــن بعضهــم  ــز عليهــا تتمثــل يف رضورة تعل فــإن الفكــرة املهمــة التــي ينبغــي الرتكي

بعضــاً . 

ــىل ــم ع ــاعدة غريه ــق مس ــن طري ــم ع ــم تعلمه ــني لتدعي ــالب املتفوق ــاً للط ــر فرص ــي توف وه
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ــة أو  ــذي يقــدم املعلومــات األولي ــم هــو ال فهــم فكــره عــن طريــق الــرشح والتطبيقــات 1 فاملعل

ــات  ــور أو الفعالي ــامً لألم ــاً ومنظ ــون مراقب ــدو أن يك ــي ال يع ــن دوره الحقيق ــادات ، ولك اإلرش

ــم،  ــع بعضه ــة ويناقشــونها م ــا املختلف ــن مصادره ــات م ــن املعلوم ، يف حــني يبحــث الطــالب ع

وفــوق ذلــك فهــم يكتســبون مهــارات التواصــل واملناقشــة واالتجاهــات والقيــم، التــي تعمــل هــذه 

املهــارات عــىل ترســيخها يف عقولهــم . 

كــام يكتشــف هــذا التعلــم الطاقــات الدفينــة لــدى الطــالب ، ويخفــف مــن الشــعور   

بالعزلــة لــدى بعضهــم، ويزيــد مــن الثقــة بالنفــس وتحمــل املســؤولية لــدى معظمهــم ، ويشــجع 

ــيخ  ــىل ترس ــس ع ــل لي ــا ، ويعم ــة وخارجه ــل املدرس ــي داخ ــل الجامع ــاركة يف العم ــىل املش ع

ــا.  ــىل توثيقه ــاً ع ــل وأيض ــب ، ب ــالب فحس ــان الط ــة يف أذه املعلوم

ــاً مــا  ومــع ذلــك ، فــال يخلــو هــذا األســلوب مــن بعــض نقــاط الضعــف ، حيــث غالب  

يفشــل عمــل املجموعــات إذا جــاء عشــوائياً وبــدون تخطيــط مســبق، أو إذا مــا تــرك املعلــم الحبل 

عــىل الغــارب دون مراقبــة أو تنظيــم أو متابعــة خــالل النشــاط الجامعــي. كــام ميكــن فشــل هــذا 

األســلوب إذا مل يتــم توضيــح أهــداف النشــاط للطــالب وإذا مل يتــم إعطاؤهــم التعليــامت الدقيقــة 

ــات  ــل املجموع ــىل عم ــيطر ع ــه إذا س ــاط أهداف ــق النش ــد ال يحق ــام ق ــا . ك ــب تنفيذه الواج

ــة .  ــل مــن الطلب الصغــرية عــدد قلي

1 ـ بلوم،  بنيامني،  وآخرون (1983) : تقييم تعلم الطالب التجميعي،  ترجمة : محمد أمني املفتي وآخرون،  دار 

ماكجر وهيل للنرش،  ص:84، و مطر،  فاطمة خليفة (1992) :  « أثر استخدام التعلم التعاوين يف تدريس وحدة 

الحركة املوجية عىل الجوانب االنفعالية للطالب يف برنامج إعداد املعلمني»،  املجلة العربية للرتبية،  جامعة بحرين،  

العدد االول،  ص:201، والقاعود،  ابراهيم (1995) :  «  أثر طريقة التعلم التعاوين يف التحصيل يف الجغرافية ومفهوم 

الذات لدى الطالب الصف العارش يف االردن» ،  مجلة مركز البحوث الرتبوية،  جامعة قطر،  العدد السابع،  السنة 

الرابعة،  ص:137 - 138، و سعيد،  عدنان حكمت عبد (1999) :  «أثر استخام أمنوذجني من مناذج التعلم التعاوين 

يف الكيمياء يف التحصيل وتنمية التفكري االستداليل لدى طلبة الصف االول / قسم الكيمياء»، أطروحة دكتوراه غري 

منشوره،  كلية الرتبية،  ابن الهيثم،  جامعة بغداد،  ص:22.
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4. التعلم باملجموعات الكبرية

مــن طــرق التعلــم النشــط املهمــة األخــرى الواجــب أخذهــا يف الحســبان ، مــا يســمى   

 . الكبــرية  املجموعــات  أو  كلــه  الصــف  تعلــم  بطريقــة  أحيانــاً 

وهــو عــىل العكــس متامــاً مــن تعلــم املجموعــات الصغــرية، يطلــب مــن الطــالب التــرصف كأفــراد 

ــم  ــو تعلمه ــؤولياتهم نح ــل مس ــىل تحم ــجيعهم ع ــل تش ــن أج ــة . وم ــة الصفي ــل يف البيئ للتفاع

ــا يســتطيعون  ــن خالله ــي م ــاليب الت ــكار واألس ــني أن يزودوهــم باألف ــىل املعلم ــإن ع ــذايت ، ف ال

تحمــل هــذه املســؤوليات. 

طرق تعلم الصف كله (املجموعات الكبرية) : 

ــة العلميــة  ــة القــدرات والخلفي ــة غــري متجانســة مــن ناحي يتــم فيهــا تشــكيل مجموعــة تعليمي

ــه ويشــرتك الجميــع للوصــول إىل حــل،  ويكــون الهــدف املشــرتك يف  ــكل طالــب دور خــاص ب ول

املجموعــة هــو نجــاح املجموعــة بكاملهــا، ويكــون دور املعلــم ضبــط املجموعــات وإعانــة الطالــب 

وقــت الحاجــة ومــزوداً بالتغذيــة الراجعــة وقــت الــرضورة،  وراصــداً لعمليــة املشــاركة الجامعيــة1.

ــن  ــا م ــامم به ــط االهت ــم النش ــال يف التعل ــم الفع ــتطيع املعل ــرق يس ــدة ط ــد ع توج  

أجــل توفــري الفــرص التعلميــة للطــالب للتعلــم الخــاص بالصــف كلــه . وفيــام يــأيت توضيــح لهــذه 

الطــرق : 

1. طريقة املحارضة : 

انتبـــاه  شـــد  يف  يتمثـــل  النشـــط  التعلـــم  يف  للمحـــارضة  األســـايس  الـــيشء  إن   

الطـــالب عـــن طريـــق التنويـــع يف طـــرق التعلـــم املســـتخدمة ، وطـــرح األمثلـــة ، واســـتخدام 

1ـ  فائز محمد فندي: (2001) : ” أثر التعلم التعاوين وطريقة املناقشة الجامعية يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات 

الصف العارش األسايس يف مادة الجغرافية“ ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة،  كلية الرتبية،  ابن رشد،  جامعة بغداد 

، ص:31
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الوسائل التعلمية املتنوعة ، وربط موضوع املحارضة بحياة الطالب اليومية . 

وفيــام يــأيت بعــض اآلراء واألفــكار التــي تــؤدي إىل جــذب انتبــاه الطــالب بشــكل أكــرب   

 : املعلــم  محــارضة  يتابعــون  وهــم 

ــم أو أن  ــث تقــرتح هــذه االســرتاتيجية أن يحــارض املعل ــم : حي ــب – شــارك – تعل  حــارض – اكت

ــف  ــالب الص ــن ط ــب م ــم يطل ــق ، ث ــني 5 - 10 دقائ ــا ب ــرتاوح م ــدة ت ــاً مل ــاً معين ــرشح مفهوم ي

جميعــاً تدويــن األفــكار الرئيســة التــي وردت فيهــا ، وكتابــة أي ســؤال يجــول يف خاطرهــم ، وذلــك 

يف غضــون دقيقــة أو اثنتــني ، متهيــداً لالســتمرار يف املحــارضة ، إىل أن تصــل إىل عنــوان املوضــوع 

ــروف  ــت املع ــن الوق ــددة ضم ــة املح ــات الفرعي ــن املوضوع ــي م ــى ينته ــايل ، حت ــي الت الفرع

للمحارضة .  

أمــا الخطــوة التاليــة ، فتتمثــل يف خيــارات عــدة ميكــن تنفيذهــا بشــكل منفــرد أو تشــكيل أزواج 

مــن الطــالب ، يجتمــع فيهــا كل اثنــني معــاً ملناقشــة املعلومــات التــي قامــوا بتدوينهــا ، واإلجابــة 

عــن أي ســؤال قامــوا بكتابتــه متهيــداً لطرحــه عــىل املعلــم أو عــىل زمالئهــم اآلخريــن مــن أجــل 

الوصــول إىل إجابــة مناســبة لــه . 

وأخــرياً قــد يصــل املعلــم إىل مــا يســميه الباحثــون بالتجــول بــني الطــالب داخــل غرفــة الصــف 

للتأكــد مــن إكاملهــم للعبــارة التــي تقــول: (أنــا تعلمــت ...) مثــل (أنــا تعلمــُت تلخيــص مــا قيــل 

يف املحــارضة) و (أنــا تعلمــُت تبــادل األفــكار مــع زميــيل ) و (أنــا تعلمــُت مــن طريقــة املناقشــة 

احــرتام رأي زميــيل) . ويســمح املعلــم للطــالب بالتجــول بــني مقاعــد زمالئهــم لإلطــالع عــىل مــا 

كتبــوه مــن حيــث التعلــم واملقارنــة مبــا كتبــوه هــم . 

 إطرح سؤاالً – إجعل الطلبة يكتبون – ثم اسمح باملناقشة . 

ــة ، والصــور ، واملجســامت،  ــة والتاريخي ــط الجغرافي ــل الخرائ ــة : مث  اســتخدم الوســائل التعليمي

ــات.  والعين
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2. طريقة تشجيع املشاركة لطلبة الصف كله (املجموعة الكبرية): 

عــرشة أســاليب أو تقنيــات تــؤدي إىل تشــجيع الطــالب عــىل املشــاركة الفاعلــة يف التعلم   

النشــط. هــذه التقنيــات تشــمل اآليت : 

. Open Discussion  املناقشة املفتوحة 

ــىل أن  ــة، ع ــب بطاق ــكل طال ــم ل ــي املعل ــث يعط ــتجابة Response Cards : حي ــات االس  بطاق

يجيبــوا فيهــا عــن ســؤال محــدد يطرحــه عليهــم . وهنــا يقــوم املعلــم بجمــع البطاقــات وإعــادة 

توزيعهــا مــن جديــد ، بحيــث يســتلم كل طالــب بطاقــة أحــد زمالئــه ، ثــم يقــوم بقــراءة تلــك 

اإلجابــات عــىل الصــف كلــه . 

 أســلوب حــوض الســمك Fishbowl Technique : عــن طريــق تشــكيل مجموعــة صغــرية عــىل 

ــئلة  ــه يف ضــوء أس ــا تقول ــاء مل ــة اإلصغ ــوم مبهم ــرب تق ــة أك ــة طالبي ــرة داخــل مجموع شــكل دائ

ــم أن يعمــل  تطرحهــا املجموعــة الكبــرية عــىل املجموعــة الصغــرية حــول موضــوع . وعــىل املعل

ــظ عــىل  ــى يحاف ــك حت ــدة . وذل ــات جدي ــع طــرح موضوع ــني ، م ــع املجموعت ــري مواق عــىل تغي

ــات .  ــم يف املناقش الزخ

ــي،  ــوين حقيق ــج تلفزي ــام يف برنام ــتني كأنه ــني متنافس ــود مجموعت ــل وج ــاب Games: مث  األلع

ــك .  ــة أو تل ــن هــذه املجموع ــات الصحيحــة م ــاٍط محــددة حــول اإلجاب ــاء نق وإعط

 أســلوب اســتدعاء املتحــدث التــايل Calling on the Next Speaker : وميثــل أحــد األســاليب 

املثــرية للنشــاط والحيويــة ، والــذي يبــدأ تطبيقــه عــن طريــق التأكيــد عــىل الطــالب بــأن عليهــم 

رفــع أيديهــم أوالً قبــل الحديــث عــن أيــة نقطــة مهــام كانــت. وبعــد ذلــك ، فإنــه ال بــد مــن 

أن يبــدأ املعلــم باملناقشــة ، وذلــك عــن طريــق طــرح ســؤال مثــري للتفكــري، أو توضيــح نقطــة 

معينــة مــن طالــب محــدد ، عــىل أن يختــار ذلــك الطالــب زميــالً لــه يك يســتمر يف اإلجابــة ، عــىل 

أن يختــار الطالــب الثــاين املتحــدث اآلخــر، وهكــذا حتــى يشــرتك أكــرب عــدد ممكــن مــن طــالب 

الصــف الــدرايس وتنتهــي املناقشــة. 
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يتطلــب هــذا األســلوب أو هــذا النشــاط مــن كل طالــب ، توجيــه دراســته بنفســه بــدالً   

مــن توجيــه املعلــم لــه معظــم الوقــت ، نظــراً ألنهــا األكــرث عمقــاً واألكــرث تأثــرياً واألكــرث دميومــة . 

ــاآليت :  ــام ب ــة القي ــذه الحال ــم يف ه ــون دور املعل ويك

ــه،  ــل إلي ــذي ميي ــار موضــوع البحــث ال ــكل طالــب املشــاركة مــع املجموعــات ، باختي الســامح ل

ــد ذلــك املوضــوع .  ــك ، فــإن عــىل املعلــم تحدي ولكــن إذا مل يتــم ذل

الطلــب مــن كل طالــب أو مــن كل مجموعــة ، وضــع خطــة بحــث معينــة ، وذلــك ضمــن عقــد 

مكتــوب يشــمل اآليت : 

اسم املوضوع .   -  

األنشطة التعلمية املطلوب القيام بها .   -  

كيفية الحكم عىل تحقيق األهداف املنشودة .   -  

تاريخ انتهاء النشاط .   -  

اقرتاح املصادر واملراجع والوسائل التعليمية املمكن الحصول عليها وذات العالقة بالنشاط . 

ــوٍب  ــٍد مكت ــوٍم بعق ــٍل مدع ــم مــرشوع بحــٍث كام ــراد أو كجامعــات ، تقدي ــة الطــالب كأف مطالب

ــا . ــاء منه ــد االنته ــذ ومواعي حــول خطــوات التنفي

 

 :- Guided Note  Taking 4.طريقة تدوين املالحظات املوجهة 

ــة  ــاط الرئيس ــا النق ــص فيه ــالب ، يلخ ــرشٍة إىل الط ــٍة أو ن ــم ورق ــم تقدي ــن للمعل ميك  

للمحــارضة أو الــدرس الجديــد ، باإلضافــة إىل عبــاراٍت أو فقــراٍت فيهــا كلــامت مفقــودة مــن أجــل 

تعبئتهــا مــن جانــب الطلبــة ، مــع تــرك فــراغ كبــري للمالحظــات . 

ــم  ــب منه ــة ، ويطل ــرشة أو الورق ــة بالن ــد الطلب ــارضة بتزوي ــد املح ــم بع ــوم املعل ويق  

 . إكاملهــا 
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5. التعلم التعاوين

التعلــم التعــاوين نــوع مــن أنــواع التعلــم النشــط، يتــم فيــه توزيــع الطــالب عــىل شــكل مجموعات 

غــري متجانســة يف قدراتهــم األكادمييــة التحصيليــة، متعاونــة فيــام بينهــا يــرتاوح عــدد كل مجموعــة 

بــني 2 - 6 أفــراد، يعملــون لتحقيــق هــدف معــني، تحــت إرشاف املعلــم1. ضمــن أســس معينــة : 

ــطة  ــت األنش ــم إذا كان ــاون مــع بعضه ــالب التع ــن للط ــاون، إذ ال ميك ــار للتع ــاد إط إيج  •

التعلميــة مصوغــة ومنفــذة بصــورة فرديــة، ليسرتشــدوا معــاً بالشعار(نســبح معــاً أو نغــرق 

ــاً). مع

ــاء  ــز بن ــارة 2 و تعزي ــأن أي مه ــأنها ش ــارش، ش ــكل مب ــاوين بش ــم التع ــارات التعل ــم مه تعلي  •

شــخصية الطالــب املتزنــة معرفيــاً واجتامعيــاً.

مناقشــة الطــالب بعــد اإلنتهــاء مــن العمــل حــول ســلوك كل منهــم يف املجموعــة؛ الســلبيات   •

واإليجابيــات، ويبحثــون عــن ماهيــة الســلوك الــذي ســاعد املجموعــة عــىل اإلنجــاز ويضعــون 

معــاً خطــة لتحســني أدائهــم.

اعتامد التقييم عىل أداء املجموعة مع أداء الفرد الواحد يف الصف.  •

تعلم الطالب كيف يتعلم من جهة ويعلم اآلخرين من جهة ثانية.  •

اختيار كل مجموعة  قائداً أو ممثالً عنها، لعرض ما قامت به مجموعته.  •

أ. خطوات تنفيذ التعلم التعاوين 

إن فرق التعلم الجامعية تحدد أبرز خطواتها مبا يأيت : 

1ـ  سالمة،  عادل أبو العز،  وآخرون (2009) : طرائق التدريس العامة – معالجة تطبيقية معارصة،  دار الثقافة للنرش 

والتوزيع،  عامن ، األردن،  ص:169، و قطيط،  غسان يوسف، والخريسات،  سمري عبد سامل (2009) : الحاسوب وطرق 

التدريس والتقويم،  دار الثقافة للنرش والتوزيع،  عامن ، االردن،  ص:84 .

2 - Johnson, D. et. Al (1986) : Circles of Learning Cooperation in the Class room, Minnestota, 

Pp:34,36 .
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إختيار وحدة أو موضوع  للدراسة، وإعطاء مقدمة عن الدرس ملدة 10- 15 من قبل املعلم. 

عمــل ورقــة منظمــة مــن قبــل املعلــم لــكل وحــدة تعليميــة يتــم فيهــا تقســيم الوحــدة التعليميــة 

إىل وحــدات صغــرية.

تقســيم الطــالب الذيــن يدرســون باســتخدام هــذه االســرتاتيجية إىل مجموعــات تعاونيــة متعــددة 

بطريقــة غــري متجانســة.

مشاركة املجموعة الواحدة يف كتابة ورقة العمل .

تركيــز دور املعلــم عــىل تقديــم املســاعدة عنــد الــرضورة، ومراقبــة ســلوك الطــالب أثنــاء عملهــم 

يف الصــف.
حساب درجات التحصيل للمجموعات، ثم تقديم مكافآت جامعية للمجموعة املتفوقة. 1

ب. أدوار الطالب داخل مجموعات عمل التعلم التعاوين

البدَّ أن يكون لكل طالب يف املجموعة دور مسؤول عنه ضمن مجموعته ،من هذه األدوار:

.قائــد املجموعــة: يتــوىل مســؤولية إدارة املجموعــة. وظيفتــه التأكــد مــن املهمــة التعلميــة، وطــرح 

أي أســئلة توضيحيــة عــىل املعلــم، وكذلــك توزيــع املهــام عــىل أفــراد املجموعــة.

.مســؤول املــواد : يتــوىل مســؤولية إحضــار جميــع تجهيــزات ومــواد النشــاط مــن مكانهــا إىل مــكان 

عمــل املجموعــة. وهــو الطالــب الوحيــد املســموح لــه بالحركــة داخــل الفصــل.

ــىل شــكل  ــبة ع ــة مناس ــة وتســجيلها بطريق ــات الالزم ــع املعلوم ــوىل مســؤولية جم ــب: يت .الكات

ــجيل. ــة تس ــداول أو أرشط ــة أو ج ــومات بياني رس

1 ـ سعادة، جودت احمد، وآخرون: التعلم التعاوين(نظريات وتطبيقات ودراسات)، مرجع سابق،  ص:299.
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ــا للمــدرس أو  ــايب وإيصاله ــا بشــكل شــفهي أو كت ــج إم ــوىل مســؤولية تســجيل النتائ ــرر: يت .املق

ــه . للصــف بأكمل

.مســؤول الصيانــة: يتــوىل مســؤولية تنظيــف املــكان بعــد إنهــاء التجربــة وإعــادة املــواد واألجهــزة 

إىل أماكنهــا املحــددة.

.املؤقت: يتوىل ضبط وقت تنفيذ النشاط. 

ميكــن إضافــة أدوار أخــرى للطــالب أو تعديلهــا حســب طبيعــة النشــاط املطلــوب. وميكــن متييــز 

كل فــرد يف املجموعــة حســب مســؤوليته يف املجموعــة إمــا بتعليــق صــور شــخصية أو ربــط ربــاط 

علـــى الــرأس أو أي إشــارات أخرى.

ت.الفرق بني التعلم التعاوين والتقليدي

هنــاك فــروق كثــرية بــني التعلــم التعــاوين الزمــري وبــني الزمــر التقليديــة التــي يشــكلها املعلمــون 

يف التعلــم الصفــي ومــن هــذه الفــروق مــا يــيل:

ــاوين،  ــم التع ــررة يف التعل ــادة املق ــان امل ــة إلتق ــة مســؤولية فردي . يتحمــل كل عضــو يف املجموع

ــر  ــال تتواف ــة ف ــم التقليدي ــا بالنســبة ملجموعــات التعل كــام تتحمــل كل مجموعــة املســؤولية. أم

مســؤولية محــددة بالنســبة لــكل عضــو، إذ أن البعــض يعتمــد عــىل جهــود اآلخريــن وال يســاهم 

ــاً يف العمــل. فعلي

. تتشــكل مجموعــات التعلــم التعــاوين مــن أعضــاء متاميزيــن يف مقدراتهــم بينــام تكــون 

املجموعــات التقليديــة، عــادة، مــن األعضــاء املتامثلــني يف مقدراتهــم.

ــم،  ــة إليه ــامت املوكول ــاز امله ــرتكة إلنج ــؤولية املش ــاوين املس ــم التع ــاء يف التعل ــل األعض .يتحم

ويشــعر كل واحــد باملســؤولية امللقــاة عــىل كاهــل غــريه، وليــس عــىل كاهلــه فحســب، بينــام ينــدر 

أن يتحمــل أعضــاء الزمــر التقليديــة مســؤولية تعلــم األعضــاء اآلخريــن يف املجموعــات.

ــع  ــه مـ ــاً لوجـ ــايب وجهـ ــل اإليجـ ــاعدة والتفاعـ ــم املسـ ــة بتقديـ ــرد يف املجموعـ ــزم كل فـ .يلتـ

ــم  ــم لبعضهـ ــم الدعـ ــر وتقديـ ــرد لآلخـ ــجيع كل فـ ــة.  وتشـ ــس املجموعـ ــر يف نفـ ــل آخـ زميـ
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البعــض يعتــرب تفاعــالً معــززاً وجهــاً لوجــه مــن خــالل إلتزامهــم الشــخيص نحــو بعضهــم لتحقيــق 

الهــدف املشــرتك. ويتــم التأكــد مــن هــذا التفاعــل مــن خــالل مشــاهدة التفاعــل اللفظــي الــذي 

يحــدث بــني أفــراد املجموعــة وتبادلهــم الــرشح والتوضيــح والتلخيــص الشــفوي.

ــز  ــة لتعزي ــارات االجتامعي ــىل امله ــاوين ع ــم التع ــات يف التعل ــاء املجموع ــب أعض ــري تدري . يج

عالقــات العمــل الوثيقــة فيــام بينهــم. ومــن هــذه املهــارات: مهــارات التواصــل، والقيــادة، وبنــاء 

ــاء  ــدرب أعض ــام ال يت ــرصاع. بين ــرار وإدارة ال ــاذ الق ــكالت، واتخ ــل املش ــة، وح ــن الثق ــوٍر م جس

الزمــرة التقليديــة عــىل ذلــك، إذ أن املعلــم يفــرتض توافــر هــذه املهــارات لــدى الطــالب ، وال يكــون 

األمــر كذلــك يف أغلــب األحيــان.

ــل املشــكالت،  ــا الطــالب ويحل ــي يعمــل به ــم التعــاوين الت ــم يف مجموعــات التعل . يتدخــل املعل

ــادراً.  ــه ن بينــام يالحــظ املعلــم الزمــر التقليديــة ويكــون تدخل

.  ينظــم املعلــم اإلجــراءات التــي تســاعد أعضــاء املجموعــات لتحليــل درجــة فاعليتهــا يف التعلــم 

ــراد  ــل أف ــش ويحل ــة.1 يناق ــل أو املعالج ــذا التحلي ــة به ــر التقليدي ــوم الزم ــام ال تق ــاوين، بين التع

املجموعــة مــدى نجاحهــم يف تحقيــق أهدافهــم ومــدى محافظتهــم عــىل العالقــات الفاعلــة بينهــم 

ألداء مهامتهــم. ومــن خــالل هــذا التحليــل يتخــذون قراراتهــم حــول بقــاء واســتمرار الترصفــات 

املفيــدة وتعديــل بعضهــا لتحســني عمليــة التعلــم.  

ج.مزايا و عوائق التعلم التعاوين

ــن  ــه مـ ــني أنـ ــم، تبـ ــرة إىل بعضهـ ــل الفكـ ــألة، و ال تصـ ــالب مسـ ــم للطـ ــا يـــرشح املعلـ عندمـ

أنجـــح وســـائل إيصـــال الفكـــرة أن يقـــوم زمالؤهـــم برشحهـــا لهـــم، فالطالـــب املســـاعد 

ـــه  ـــه بنفس ـــد ثقت ـــذا  يزي ـــاح، وه ـــم بنج ـــدور املعل ـــام ب ـــاء والقي ـــىل العط ـــادر ع ـــه ق ـــعر بأن يش

ــه  ــان ألنـ ــعر باإلطمئنـ ــاعد فيشـ ــذ املسـ ــا التلميـ ــه. أمـ ــة يف ذهنـ ــكار املرشوحـ ــخ األفـ ويرسـ

1 ـ عبدالهادي، نبيل احمد. مناذج تربوية تعليمية معارصة، مرجع سابق، ص: 221 - 222. 
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غري مرتوك لوحده وألن اعتامد التعاون يف املدرسة يعطيها جو األرسة الواحدة .

ــداده  ــة إىل إع ــا إضاف ــع أبعاده ــب بجمي ــخصية الطال ــة ش ــعى إىل تنمي ــاوين يس ــم التع إن التعل

للحيــاة اإلجتامعيــة، كــام تخفــف يف الوقــت نفســه مــن حــدة التنافــس وروح الفرديــة األنانيــة.

وتتمثل مزايا التعلم التعاوين يف نقاط  أخرى نذكر منها:  

ــؤولية،  ــيل باملس ــة والتح ــكام إىل األدل ــر واالحت ــرتام رأي اآلخ ــي باح ــم الجامع ــة روح املتعل .تنمي

ــة.  ــرتكة والجامعي ــادة املش ــة القي وتنمي

.تنمية روح البحث والتقيص وحل املشكالت.

.مراعاة الفروق الفردية.

.مســاعدة الطــالب عــىل التفاعــل الدائــم واالنســجام مــع املــادة التعليميــة وإبعــاد امللــل وزيــادة 

الدافعيــة وحــب املدرســة واملعلــم.

.التخفيــف مــن املنــاخ التســلطي داخــل الصــف، وتحولــه إىل جــو ودي.1 زيــادة الثقــة يف النفــس 

ــرث  ــون أك ــاوين يكون ــم التع ــالب يف التعلي ــر. إن الط ــات النظ ــرتام وجه ــاركة واح ــالل املش ــن خ م

ــوي  ــس  وتق ــة بالنف ــدل الثق ــع مع ــق  وترف ــدل القل ــض مع ــاون تخف ــف التع ــتمتاعاً  فمواق اس

ــم  . ــة  بينه ــط الصداق رواب

.تحرير املعلم من الواجبات الروتينية إىل التوجيه واملتابعة واإلرشاف والتعزيز والتقويم.

ــات التفكــري  ــر كفاي ــة نحــو املدرســة وتطوي ــاء اتجاهــات إيجابي ــل العلمــي وبن ــادة التحصي . زي

ــد. الناق

.اكتســاب العديــد مــن املهــارات التعاونيــة وتطويــر العالقــة بــني الطالــب واملعلــم و بــني الطالــب 

والطالب.

1 ـ هاشم،  لينا جابر (2001) : التعلم التعاوين،  أسسه النظرية وميزاته وتوجيهات لتطبيقه،  مركز القطان للبحث 

الرتبوي،  االمارات العربية املتحدة،  ص:3 .
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.يشجع الطالب يف الحصول عىل املعلومات ذاتياً.

تلك كانت مزايا التعلم التعاوين إال أنه يعاين عامة من العوائق التالية:

•عدم حصول املعلمني عىل التدريب الكايف الستخدام التعلم التعاوين بشكل فاعل . 

• ضيق مساحة الصفوف .                                                                                                               

•كرثة أعداد الطالب يف الصف الواحد.  

• نوع أثاث الفصل من الكرايس والطاوالت. 

• عدم إستجابة بعض أفراد املجموعة بالشكل املطلوب.                                                                              

• عدم عرض الكتاب املدريس بطريقة تساعد عىل التعلم التعاوين . 

التقييم داخل الصف لعمل املتعلمني

املجموعطالب رابعطالب ثالثطالب ثاٍنطالب أولأوضح للطالب الفعل

ثقة الطالب يف نفسه 

نحو  الطالب  اتجاهات  ينمي 

املعلمني واملادة الدراسية

يسهم بأفكاره

يصف مشاعره 

يشجع اآلخرين عىل أن يشاركوا 

بأفكارهم

يلخص

يتأكد من الفهم

يوجه عمل املجموعةإىل العمل

مالحظة : أكتب كل سلوك إيجايب واحد أو أكرث قام به كل عضو من أعضاء املجموعة .
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أنشطة عن التعلم التعاوين

املجموعة األوىل

ــه  ــة الناشــطة يف صّف ــف الســادس األســايس باســتعامل الطــرق التعليمي ــم الّص ــوم ســمري معلّ يق

ــاوين  ــل التع ــامد العم ــا اىل اعت ــأ غالبً ــة، فيلج ــل دامئ ــة تفاع ــني بعملي ــل كل املتعلّم ــاوالً جع مح

ــة  ــة التعليمي ــا نجــاح العملي ــم البعــض، ضامًن ــني مــع بعضه ــني املتعلّم ــني وب ــني املتعلّم ــه وب بين

وروًحــا تعاونيّــة عاليــة فيــام بينهــم، ومــن أبــرز ميــزات العمــل التعــاوين: رفــع التحصيــل األكادميــي 

عنــد املتعلّمــني باســتمرار، وحثّهــم عــىل اســتعامل أكــرث لعمليــات التفكــري العلمــي والتذكّــر لفــرتة 

أطــول مــن خــالل مترينــات وأبحــاث فرديــة وجامعيــة يقومــون بهــا، باإلضافــة اىل زيــادة األخــذ 

بوجهــات نظــر اآلخريــن .

أّمــا فــادي، معلّــم الصــف الســابع األســايس فيعــاين مــن مشــاكل تربويــة وســلوكية مــع املتعلّمــني 

كونــه يعتمــد عــىل الطريقــة التلقينيــة التــي تفتقــر اىل الدافعيــة الداخليــة واحــرتام أعــىل للــذات 

عنــد املتعلّمــني، واىل العالقــات اإليجابيــة بــني الفئــات غــري املتجانســة بــني األكــرث اجتهــاًدا واألقــل 

اجتهــاًدا ودافعيــة.

ــن مواقــف  ــس أن متعلمــي الصــف الســادس األســايس يســتطيعون تكوي ويف نظــرة شــاملة نتلّم

ــاب  ــرب واكتس ــة أك ــاندة اجتامعيّ ــون مبس ــا، ويتمتّع ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاه املدرس ــل تج أفض

ــايس. ــابع األس ــف الس ــي الّص ــالف متعلم ــرث، بخ ــة أك ــارات تعاونيّ مه

ــة يف مــا بينهــام،  يف غرفــة األســاتذة جلــس ســمري وفــادي يتحادثــان ويتبــادالن الخــربات التعليميّ

ــذه  ــّم ه ــص أه ــذا الن ــن ه ــتخرج م ــاوين. اس ــل التع ــزات العم ــه مي ــرشح لزميل ــمري ي ورشع س

ــزات. املي
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املجموعة الثانية

طلبــت معلّمــة الصــف الثامــن األســايس يف الجغرافيــا مــن املتعلّمــني أن يعملــوا ضمــن مجموعــاٍت 

ــم  ــت له ــاحليّة؛ ورشح ــة الس ــص البيئ ــاين، وخصائ ــاطئ اللبن ــامل الش ــع مع ــني وض ــس محاول خم

ــا  ــل كل واحــدة منه ــىل أن تعم ــة ع ــة أعضــاء املجموع ــىل كاف ــع األدوار ع ــل وتوزي ــة العم كيفيّ

عــىل تنظيــم وتوزيــع العمــل داخلهــا. انقســم املتعلّمــون اىل مجموعــات، وبــدأوا بالعمــل، وبعــد 

االنتهــاء ضمــن الوقــت املحــّدد طلبــت منهــم املعلّمــة التعبــري عــن دورهــم وكيفيّــة عملهــم داخــل 

املجموعــة، فأتــت اآلراء متنّوعــة وفــق اآليت:

 نديم: حاولت من خالل خربيت يف الكّشاف أن أحّدد املعلومات وأصوغها كام ينبغي.

وليــد: قمــُت بجمــع البيانــات واملعلومــات التــي وردتنــي مــن املجموعــة حــول البيئــة الســاحلية 

محــاوالً معالجتهــا وتنظيمهــا.

ــة ، ومــن مطالعتــي الفرديــة  ســليم: انطالقًــا مــاّم تعلّمنــاه يف الســنة الســابقة عــن البيئــة اللبنانيّ

ــة الوطــن، ربطــُت املعلومــات الجديــدة بالســابقة وثبّتُهــا يف ذاكــريت. حــول جغرافيّ

أمــاين: كان التفاعــل بــني أعضــاء املجموعــة كبــريًا، فقمنــا بعمــٍل جامعــّي وتعــاويّن، كلٌّ مّنــا أفــاد 

ــة يف إنجــاز املطلــوب. ــا بدافعيّ األخــر وتعاونّ

مهــى: يف البدايــة شــعرُت أنّنــي بحاجــة للمســاعدة، فقــام رفقــايئ ببــذل جهدهــم ملســاعديت حتـّـى 

أتخطـّـى الصعوبــات مــام دفعنــي للعمــل والفهــم.

مام سبق، حاولوا أن تستخرجوا دور املتعلّم يف العمل التعاوين.
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املجموعة الثالثة
وضوح األهدافمزاج املعلّماملهارات االجتامعيةغياب تلميذعدد طالّب الّصف

#كرثة أعداد املتعلّمني
ضيق مساحة 

الصفوف
االنضباط الصفي

شعور التالميذ 

باالعتامد الذايت 
التلوث البيئي

لون اللوح
الزمن إلنجاز 

الدرس
املناخ

حجم الغرفة 

وتنظيمها
الّنقص يف التدريب

اختــاروا مــن املفــردات التاليــة العوامــل التــي تســاعدنا كمعلّمــني يف التعليــم التعــاوين، ثــّم علّلــوا 

اإلجابــة مــن خــالل خرباتكــم.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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املجموعة الرابعة

ما  االقرتاحات التي تسهم يف تنظيم عمل املجموعات، حسب رأيكم وخربتكم التعليمية؟  

حجـم املجموعات: ...................................................................................................    

تشكيل املجموعات: .................................................................................................    

كيفية جذب اهتامم الطالب وهم يعملون يف مجموعات: ............................................    

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  كيفيّة ضامن الهدوء وتقليل الفوىض العالية يف املجموعات: ........................................  

.........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

كيفية معاملة الطالب الذين ال يرغبون يف عمل مجموعات: .........................................  

.........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

كيفية الترصّف إزاء إنهاء مجموعة عملها قبل مجموعات أخرى:   

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

من حيث الوقت :...................................................................................................................

6. التعلم باملشكالت

    إن حــل املشــكلة هــو ذلــك النشــاط الذهنــي املعــريف الــذي يتــم فيــه تنظيــم التمثيــل املعــريف 

للخــربات الســابقة ومكونــات موقــف املشــكلة معــاً بغيــة تحقيــق الهــدف1.

1 ـ قطامي ،يوسف.(1990).تفكري األطفال-تطوره وطرق تعليمه.ط1،األهلية للنرش والتوزيع،عامن،األردن،ص75
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ــج،  ــة املنه ــق وظيف ــا تحق ــة أنه ــن ناحي ــس األفضــل م ــة حــل املشــكالت يف التدري ــد طريق   تع

ــالب  ــا الط ــرض له ــي يتع ــكالت الت ــة املش ــاً يف مواجه ــج  دوراً رئيس ــل للمنه ــا تجع ــى أنه مبعن

ــم  ــىل قدراته ــن ع ــا معتمدي ــاليب عالجه ــن أس ــث ع ــىل البح ــون ع ــة، فيتدرب ــم اليومي يف حياته

ــق. ــة بالتطبي ــل النظري ــل وتكام ــم بالعم ــتعينني بالعل مس

ــيك  ــة بنفســه، ل ــات التعلمي ــب بعــض العملي ــا ميــارس الطال ــة للتفكــري العلمــي، فيه هــي طريق

ــكالت  ــل مش ــاً لح ــه فرص ــي متنح ــة، وه ــة املصاحب ــة والفكري ــة العقلي ــارة التنمي ــب مه يكتس

ــى أن  ــج لكشــف معــارف أخــرى، مبعن ــح الســتخدام النتائ ــدرك الســبيل الصحي ــة، حيــث ي مامثل

يصبــح الطالــب نــواة للتعلــم، والكشــف والتعمــق يف مجــال البحــث، وهــي «تقــوم عــىل املالحظــة 

ــكل (االســتقراء)  ــم االنتقــال مــن الجــزء إىل ال ــة والتجريــب وجمــع املعلومــات بحيــث يت الواعي

ــول»1. ــكل إىل الجــزء (االســتنتاج) مــن أجــل الوصــول إىل حــل مقب ومــن ال

فعــن طريــق طــرح املشــكلة مــن قبــل املعلــم، وعــرب عمليــة مــن العصــف الذهنــي الجامعــي مــن 

ــد األفــكار االبتدائيــة التــي قــد تــيضء طريــق حــل املشــكلة أمــام  قبــل الطــالب يف الفصــل تتول

العقــل الجمعــي الطــاليب. 

ــرى  ــرق األخ ــه الط ــبه يف طبيعت ــم يش ــن التعل ــاً م ــت إال نوع ــكالت ليس ــل املش ــة ح إن طريق

فالفــرد  لهــا،  تخضــع  التــي  القوانــني  لنفــس  ويخضــع  معقــدة،  عالقــات  تتضمــن  التــي 

الــذي يعمــل عــىل حــل مشــكلته لديــه دافــع ملواجهــة املشــكلة بحيــث يحقــق أهدافــه، 

ــارة  ــاس عب ــكالت يف األس ــل املش ــز.  وح ــر أو التعزي ــون األث ــع قان ــق م ــا يتف ــل مب ــم الح ويتعل

ــتلزم  ــو يس ــا.  وه ــا، وتقوميه ــادة ترتيبه ــا، وإع ــر حله ــكلة ال يتواف ــن مش ــات ع ــث بيان ــن بح ع

أشــكال  تســتلزمه  مــام  أكــرث  والغايــات  الوســائل  بــني  للعالقــات  اكتشــافاً  أي  اســتبصاراً، 

1 ـ السكران ، محمد أحمد (2002): أساليب تدريس الدراسات االجتامعية، دار الرشوق عامن، ط3، ص 147.
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أخرى من التعلم واالختالف يف الدرجة ال يف النوع.1

وهــي مــن الطــرق الفّعالــة التــي تعمــل عــىل رفــع كفــاءة الطــالب وزيــادة تحصيلهــم الــدرايس، 

ــق، مــام يدفعهــم اىل  ــة مــن الضيــق والقل ــارة تفكريهــم وجعلهــم يف حال حيــث تســاعد عــىل إث

البحــث عــن الحلــول املناســبة للحالــة التــي وضعــوا فيهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، تســوق الطالــب 

لالعتــامد عــىل نفســه متــام اإلعتــامد، فيشــعر باملشــكلة التــي تواجهــه ويحــس بــرضورة التغلــب 

عليهــا ألنهــا متســه مــن قريــب، وبــذا يكــون يف موقــف إيجــايب فعــيل ونشــيط يســتعمل عقلــه 

ــرتض  ــي تع ــة الت ــىل العقب ــب ع ــابقة للتغل ــه الس ــه ومعلومات ــتغالل خربات ــده يف اس ــذل جه ويب

طريقــه وتعيــق تقدمــه، فــال يكــون يف موقــف ســلبي يعتمــد فيــه عــىل مــا اســتظهر وحفــظ مــن 

ــه يف التفكــري  ــه وخربات ــه ومعلومات ــد عــىل ذكائ ــل يعتم ــاً، ب ــات اســتظهاراً آلي صفحــات ومعلوم

والتمعــن واالســتدالل الســتنباط الحــل املناســب2.

أ.إسرتاتيجية حل املشكالت يف العملية التعليمية:

إن مناهــج التعلــم القامئــة عــىل طريقــة حــل املشــكالت تــزود املتعلمــني بخــربات حقيقيــة تــرسع 

مــن خطــوات تعلمهــم وتدعــم البنــاء املعــريف لديهــم وتدمــج التعلــم يف املدرســة بواقــع الحيــاة 3.

1 ـ جابر عبد الحميد جابر (1991): سيكولوجية التعليم ونظريات التعلم، دار النهضة العربية، القاهرة، ، ص 124

املعارف.القاهرة. العلمية.ط7،دار  والرتبية  العلوم  فتحي.(1981).تدريس   ، الديب  و   ، ،ابراهيم  بسيوين  ـ   2

مرص،صص162-163.

3-Torp. T.L, & Sage.M.S.(1998). Problem as possibilities: Problem-based learning for K-12. Journal of 

Education Association for Supervision and Curriculum Development, Dessertation abstract international, 

V53,No11,pp, as cited in Kamal.K.(2008).The effect of using cooperative learning and problem solving 

strategies in a practical training course on developing industry students skills and developind their 

attitudes towards it in jordan,Doctoral dissertation,cairo.  
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فمــن خــالل التفكــري يف حــل هــذه املشــكلة ومامرســة أنــواع النشــاط التعليمــي املختلف، يكتســب 

الطالــب املعلومــات والطريقــة العلميــة يف التفكــري إضافــة اىل عــدد مــن املهــارات العقليــة 

والعلميــة املعقــدة، وهــي تتــم مــن خــالل مشــاركة مجموعــة مــن الطــالب ملناقشــة املشــكالت، 

ــر  ــام يوف ــم، م ــم والتعل ــة التعلي ــرساً لعملي ــالً ومي ــاً متنق ــا مرشف ــم فيه ــون دور املعل ــث يك حي

تفاعــالً بــني املتعلمــني واملعلومــات املناقشــة وليــس انتقــاال لهــا مــن قبــل املعلمــني اىل املتعلمــني1.

ب.خطوات طريقة حل املشكالت:

تتمثل خطواتها باآليت :

اإلحساس باملشكلة.  •  

تحديــد املشــكلة مــع تعيــني مالمحهــا الرئيســة. مــن طبيعــة اإلنســان أنــه ال يفكــر إال   •  

ــاء املوضوعــات الشــائكة  ــم انتق ــب مــن املعل إذا شــعر مبشــكلة تتحــداه ، مــام يتطل

التــي تجــذب اهتــامم التلميــذ وتســتفز فكــره، كأن يتســاءل املعلــم ملــاذا يصعــد املــاء 

يف األنابيــب ؟ ! ومــا هــو رس هــذه الظاهــرة ؟ ! وملــاذا تركــت الفواصــل بــني الســكك 

ــة ؟....  الحديدي

وضع الفرضيات لحل املشكلة، إنطالقا من أن الفرضية هي الفكرة الشارحة املؤقتة   •  

التي يبنيها العقل لعرضها عىل محك التجربة التي تفصل يف صحتها أو بطالنها . وقد 

تتعدد الفرضيات التي تهدف إىل تفسري الحادثة فيستعرضها العقل واحدة واحدة 

ليتبني مدى صحتها .

ـ لعل املعمل الذي تصنع فيه القضبان ضيق الجوانب .

ـ أم لعل القضبان الطويلة صعبة اإلستعامل وثقيلة الوزن.

1 - Bridges.E.M, & Hallinger.(1999).The use of cases in problem-based learning.Journal of cases 

in education leadership.V2,No2,pp332-345. EBSCO master file data base, retrieved 21 may 2010.
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ـ أم لعل املعدن ميتد بالحرارة مام يجعل القضبان تتقوس وتعلو عن سطح األرض .

اختبــار الفرضيــة بالوســائل العلميــة املناســبة، ويتــم ذلــك عــن طريــق النقــد والتحليــل   •  

وهــو املحــك الــذي يبــني صحــة أو خطــأ الفرضيــات .

فالفرضية األوىل: غري صحيحة عىل إعتبار أنها ال تتوافق مع املنطق.

ــرات  ــآالف امل ــة لإلنســان تتضاعــف ب ــوة العضلي ــار أن الق ــري صحيحــة باعتب ــة الثانية :غ والفرضي

ــة الرافعــة. باســتعامل اآلل

ــود إىل  ــد تع ــل ق ــك الفواص ــني أن تل ــرارة وتب ــدد بالح ــة التم ــني عالق ــي تب ــة الثالثة: الت والفرضي

الحــرارة التــي تتبــدل يف الصيــف عــام هــي عليــه يف الشــتاء، مــام يســتوجب تــرك الفواصــل حرصــا 

عــىل عــدم تقــوس القضبــان وارتفاعهــا عــن ســطح األرض ، وذلــك عندمــا متتــد بتأثــري الحــرارة .

أي تحقيق الحلول التي انتهى إليهــا ال مرحلة التأكد من صحة الفرضيــة:   • 

عقــل، وخــالل هــذه املرحلــة يلجــأ الطالــب إىل املخــرب حيــث يطبــق مــا أثبتــه 

العقــل ، باســتعامل جهــاز متــدد املعــادن ، يجــد أن املــؤرش يتحــرك عــىل القــوس 

مشــريا إىل أن الحــرارة هــي وحدهــا ســبب وجــود تلــك الفواصــل بــني قضبــان 

ســكة الحديــد. 

ت.مزايا التعلم باملشكالت:

يتسم التعلم باملشكالت مبزايا عديدة، فهو1:

ــة املشــكالت  ــو يشــارك يف صياغ ــب فه ــدى الطال ــي ل ــري العلم ــة التفك يســهم يف تنمي  •  

تحديدهــا. بعــد  إجرائيــة  بطريقــة  املصطلحــات  ووصــف 

يستحوذ عىل اهتامم الطالب وميولهم وبناء اتجاهات إيجابية نحو العلم.  •  

ــكالت  ــة للمش ــول علمي ــم حل ــذايت بتقدي ــاطه ال ــىل نش ــب ع ــامد الطال ــن اعت يتضم  •  

املطروحــة.

1 ـ عايش زيتون:(1990).أساليب تدريس العلوم.ط3.دار الرشوق.عامن.األردن.ص151.
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ــدف  ــم ه ــدى املتعل ــد ل ــيض أن يوج ــي تقت ــم الت ــة التعل ــة عملي ــع طبيع ــامىش م يت  •  

إليــه. يســعى  وغــرض 

يتشــابه املوقــف التعليمــي للطــالب يف طريقــة حــل املشــكالت مــع  مواقــف البحــث   •  

لديهــم. العلمــي  والبحــث  التقــيص  روح  تنميــة  اىل  يــؤدي  مــام  الحقيقيــة  العلمــي 

ث.دور املعلم يف التعلم باملشكالت:

        أشــار بعــض الباحثــني اىل أن املعلــم الناجــح هــو املعلــم الــذي يســاعد الطــالب عــىل اختيــار 

ــه  ــب ميول ــم كل حس ــؤوليات بينه ــوزع املس ــاً، وي ــداً دقيق ــا تحدي ــبة وتحديده ــكلة املناس املش

ــليمة  ــتنتاجات س ــول اىل اس ــا للوص ــوق به ــع املوث ــول إىل املراج ــاعدهم يف الوص ــه، و يس وقدرات

ــن إرشــاداته يف مواقــف أخــرى مثــل : ــة، فضالًع وحلــول معقول

 كيفية تحديد املشكلة املرتبطة مبوضوع الدرس، بحيث تكون :

.مرتبطة باملجتمع  والعلم معاً .

.مرتبطة بأهداف الدرس.

ويف هذا التعلم يحرص املعلم عىل :

إشعار الطالب بأهميته .  •  

تحديــد خطــة الســري مــن قبــل الطــالب، بحيــث ميكــن تقســيم املشــكلة اىل مشــكالت   •  

فرعيــة يــؤدي حلهــا اىل حــل املشــكلة األساســية.

اإلنتقال من العام اىل الخاص.  •  

تقويم ما اكتسبه املتعلمون من خالل اسرتاتيجية حل املشكلة.  •  

ج.تقييم التعلم املستند اىل التعلم باملشكالت:

        إن تقييم التعلم من خالل التعلم باملشكالت يتطلب تقييامً مناسباً له مثل :

اإلختبارات العملية: للتأكد من امتالك الطالب للمهارات التي اكتسبوها .  •  
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اإلختبارات الكتابية: من خالل مشكالت مشابهة اىل حد ما مع موضوع الدرس.  •  

ــا  ــول م ــرث ح ــري أك ــب بالتفك ــمح للطال ــذايت يس ــم ال ــث إن التقيي ــذايت: حي ــم ال التقيي  •  

بفعاليــة. منــه  املطلوبــة  املهــام  اىل معرفتــه إلنجــاز  يحتــاج  يعرفــه، ومــا  يعرفــه ومــا ال 

التقارير.  •  

العروض الشفهية.  •  

تقييم األقران.  •  

7.التعلم باملرشوع

هــو أي عمــل ميــداين هــادف يقــوم بــه الفــرد ، يتســم بالناحيــة العلميــة ، تحــت إرشاف املعلــم. 

يكلــف الطالــب بالقيــام بالعمــل يف صــورة مــرشوع يضــم عــدداً مــن وجــوه النشــاط ويســتخدم 

الكتــب وتحصيــل املعلومــات أو املعــارف وســيلة نحــو تحقيــق أهــداف محــددة لهــا أهميتهــا مــن 

وجهــة نظــر الطالــب .

ومبعنــى آخــر هــو قيــام الطــالب بسلســلة مــن ألــوان النشــاط الهــادف التــي تــؤدي إىل تحقيــق 

غــرض ذي أهميــة بالنســبة لهــم.

ظهــرت هــذه الطريقــة عــىل يــد ”وليــام كلباتريــك“ وهــو أحــد طــالب ديــوي، طبقــت ألول مــرة 

عــام 1918. تُعــد إحــدى صــور تطبيــق منهــج النشــاط ألنهــا تشــمل مجموعــة مــن األنشــطة التــي 

ــه مــام يكســبهم خــربات متنوعــة  يختارهــا وميارســها الطــالب مبســاعدة معلمهــم وتحــت إرشاف

ومناســبة ملســتوى نضجهــم وتفكريهــم.1

1 ـ عيل موىس سليامن(1994): تطوير منهج التكنولوجيا باملدرسة الثانوية الصناعية يف ضوء أهداف الرتبية البيئية، 

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان ، ص 74.
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أ.خطوات املرشوع

مير املرشوع بأربع خطوات رئيسية.

اختيار املرشوع  •  

هــي أهــم مرحلــة يف مراحــل املــرشوع ، يتوقــف عليهــا مــدى جديــة املــرشوع ، لذلــك يجــب أن 

يكــون املــرشوع ذا قيمــة تربويــة، بكلفــة مقبولــة،  متفقــاً مــع ميــول الطــالب، مناســباً ملســتواهم، 

ــب ، يراعــي ظــروف  ــرية متعــددة الجوان ــؤدي إىل خــربة وف ــم ، ي ــة مهمــة يف حياته ــج ناحي يعال

املدرســة وإمكانيــات العمــل.

تخطيط املرشوع  •  

ــة إلنجــازه، مبشــاركة  ــة ســري املــرشوع والخطــوات الالزم ــني كيفي ــم وضــع خطــة تب يت  

ــن مصــادر  ــة م ــات الالزم ــد اإلمكان ــة؛ تحدي ــكل مرحل ــي ل ــم؛ وضــع جــدول زمن الطــالب واملعل

متويــل وأجهــزة وأماكــن لتنفيــذ املــرشوع، وضــع بدائــل لتــاليف العوائــق. 

تنفيذ املرشوع  •  

ــبة  ــروف املناس ــئ الظ ــط، ويهي ــة التخطي ــوه يف مرحل ــا وضع ــذ م ــه إىل تنفي ــم طالب ــه املعل يوج

لعمليــة التنفيــذ؛ ويطلــب منهــم تدويــن مالحظاتهــم، وتســجيل النتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا 

واملشــكالت التــي تواجههــم ملناقشــتها. 

تقويم املرشوع  •  

التقويــم عمليــة مســتمرة مــع ســري املــرشوع منــذ البدايــة ، إذ يف نهايــة هــذا األخــري يســتعرض كل 

طالــب مــا قــام بــه مــن عمــل، وبعــض الفوائــد، التــي عــادت عليــه مــن هــذا املــرشوع. ويف هــذه 

املرحلــة يراجــع الطــالب املرشوعــات التــي قامــوا باختيارهــا والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا، ويصــدرون 

حكــاًم عليهــا مبســاعدة املعلــم؛ وذلــك مــن خــالل عــدد مــن العنــارص:
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 أوالها تقويم األهداف ملعرفة ما تحقق منها ، واملعوقات التي حالت دون تحقيقها. 

ثانيها تقويم الخطة .

 ثالتها تقويم أوجه النشاط من حيث تنوعها و مدى توافر اإلمكانات الالزمة ألدائها.

 رابعها تقويم مدى تجاوب الطالب مع املرشوع ومدى اكتسابهم ملهارات جديدة. 

خامسها تقويم التقارير تلك التي يُعدها املعلم عن املرشوع.

ما ينبغي تجنبهما ينبغي فعله

 دعم روح العمل الجامعي

 تنويع األنشطة

 اإلعداد القبيل لألنشطة

  الحرص عىل احرتام قواعد وأساليب العمل يف

الرأي  احرتام   – الكلمة  تداول   ) املجموعات 

اآلخر...)

 احرتام التوقيت

 توزيع األدوار

  تنويع تشكيل املجموعات

 البناء عىل أفكار اآلخرين

 حسن اإلنصات والتجاوب

 الحرص عىل التفاعل

 توفري الجو املالئم لتبادل اآلراء والخالصات

  احتكار الكلمة

 التكرار واجرتار األفكار

 إعطاء الكلمة لنفس األفراد

 عدم احرتام املشاركني واملشاركات

  الالمباالة بآراء املشاركني واملشاركات

 الجدل العقيم

 الفتور وامللل

  العمل قواعد  احرتام  عدم  مع  التساهل 

الجامعي ومبادئه

 عدم احرتام التوقيت

 عدم اإلعداد الجدي لألنشطة

 أسلوب املحارضة واإللقاء

  االنشغال عن املشاركني



275

ب.أنواع املرشوعات

مرشوعات فردية .  •  

مرشوعــات جامعيــة : يعمــل فيهــا كل طــالب الصــف كمجموعــة؛ وقــد مُتارس   •  

بطريقــة املجموعــات كأن يقســم املعلــم الفصــل إىل مجموعــات وتقــوم كل 

ــم. ــه املعل ــم ب ــرشوع كلفه ــة م ــا مبامرس منه

ت.مزايا التعلم باملرشوع

تنمية الثقة بالنفس وحب العمل ال سيام الجامعي منه .  •  

يجعل الطالب نشطاً وإيجابياً.  •  

تنمية القدرة عىل اإلنتاج واالبتكار.  •  

تنمية الدقة والنظام.  •  

تنمية املنهجية العلمية يف التفكري .  •  

ربط الجانب النظري بالجانب العميل التطبيقي.  •  

ث.متطلبات التعلم باملرشوع

يتطلب التعلم باملرشوع :

كفاءات فنية مدربة لديها كفاءات ومهارات . (معلمني مبتكرين).  •  

وقتاً وجهداً كبريين .  •  

ج.خصائص التعلم باملرشوع

يستلزم التعلم باملرشوع األمور التالية :

توفر بعض املهارات لدى الطالب  مثل:   •  

القدرة عىل طرح أسئلة. 

القدرة عىل البحث عن املصادر. 

مهارات التخطيط السليم. 

مهارات حل املشكالت. 
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تعلم الطالب كيفية تطبيق املحتوى.  •  

إتاحــة الفرصــة للطــالب لتطبيــق عــدد كبــري مــن املهــارات التــي يحتاجونهــا    •  

مثــل:  الوظيفيــة  حياتهــم  يف 

        كيفية تقسيم الوقت ، البحث عن املصادر ، تنمية الشعور باملسؤولية... 

دمــج األنشــطة املختلفــة التــي تســاعد الطــالب عــىل التفكــري النقــدي جــراء   •  

الخــربات و التجــارب التــي مــروا بهــا خــالل مراحــل عمــل املــرشوع والربــط 

بــني تلــك الخــربات و معايــري و أهــداف التعلــم التــي ســبق وضعهــا يف بدايــة 

ــرشوع .  امل

عــرض املنتــج النهــايئ الــذي يظهــر مــن خاللــه مــا تعلمــه الطــالب حتــى تتــم   •  

التقييــم للمــرشوع طبقــاً ملعايــري وضعوهــا بأنفســهم1. عمليــة 

Blended Learning   التعلم املتامزج  .7  

ــة  ــواد التقليدي ــا امل ــتخدم فيه ــي تس ــة الت ــم الحديث ــكال التعل ــد أش ــامزج أح ــم املت ــد التعل يع

ــم .  ــاءة التعلي ــع كف ــة لرف ــة تكاملي ــاالت بطريق ــا االتص وتكنولوجي

يتــم الرتكيــز عــىل التفاعــل املبــارش داخــل غرفــة الصــف عــن طريــق اســتخدام آليــات 

االتصــال الحديثــة، كالحاســوب والشــبكات وبوابــات اإلنرتنــت. ميكــن وصــف هــذا التعليــم 

تقــدم  التــي  الرتبويــة  والخــربات  واملواقــف  املعلومــات  بهــا  تُنظــم  التــي  الكيفيــة  بأنــه 

أو تكنولوجيــا  الحديثــة  التقنيــة  التــي توفرهــا  املتعــددة  الوســائط  للمتعلــم عــن طريــق 

1 ـ تم اعتامد هذه املراجع لطريقة املرشوع : توفيق أحمد مرعي، د. محمد محمود الحيلة(1998) تفريد التعليم، 

دار الفكر   األردن/ ديفيد وجونسون، روجرت جونسون، إديث جونسون هولبك:(1995) التعلم التعاوين ترجمة 

مدارس الظهران األهلية، / عدنان زيتون، تقديم أ.د. محمود السيد: (1999)التعلم الذايت، دمشق / أحمد بلقيس، 

د. توفيق مرعي: (1987)امليرس يف سيكولوجية اللعب، دار الفرقان / عفاف اللبابيدي، عبد الكريم خاليله: (1993)

سيكولوجية اللعب، دار الفكر/ خليل يوسف الخلييل، د. عبد اللطيف حسني حيدر، د. محمد جامل الدين يونس: 

(1996) تدريس العلوم يف مراحل التعليم العام، دار القلم  اإلمارات.
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املعلومــات. ويتميــز هــذا النــوع مــن التعليــم، باختصــار الوقــت والجهــد والتكلفــة، مــن خــالل 

ــة  ــة التعليمي ــن إدارة العملي ــن م ــورة متك ــت، وبص ــأرسع وق ــني ب ــات للمتعلم ــال املعلوم إيص

وضبطهــا، وقيــاس وتقييــم أداء املتعلمــني، إضافــة إىل تحســني املســتوى العــام للتحصيــل الــدرايس، 

وتوفــري بيئــة تعليميــة جذابــة.

 مبوجــب هــذا األســلوب ترتــب مــادة التعلــم ترتيبــاً منطقيــاً مــن الســهل إىل الصعــب بلغــة تتســم 

ــة والوضوح.  بالدق

تقــدم الفقــرات مبوجــب هــذا الربنامــج بالتتابــع ، وتوفــر مــا يحفــز املتعلــم نحــو الخطــوة الالحقــة 

. إذ كل فقــرة متثــل مثــرياً ، وإجابــة املتعلــم عــىل الفقــرة متثــل اســتجابة لذلــك املثــري . وإذا كانــت 

االســتجابة تحتــاج إىل تعزيــز، فــإن شــعور املتعلــم باالرتيــاح عندمــا تكــون إجابتــه صحيحــة ميثــل 

تعزيــزاً فوريــاً الســتجابته الصحيحــة . 

  ومبوجــب التعليــم املتــامزج يتقــدم الطالــب وفــق قدراتــه مســتعيناً بإرشــادات املــدرس الــذي 

يكــون دوره مراقبــة الطــالب وتقديــم املســاعدة . 

ــا  ــة، أم ــور املحسوس ــة واألم ــاب التعليمي ــة األلع ــتخدام بيئ ــم اس ــة األوىل يت ــوف الثالث يف الصف

ــة  ــاب التعليمي ــة األلع ــن بيئ ــوراً  م ــن ص ــن أن تتضم ــادس فيمك ــع إىل الس ــن الراب ــوف م الصف

لكــن بشــكل أقــل، وبرامــج تعليميــة وعروضهــا بشــكل أكــرب، بينــام يف الصفــوف املتوســطة مــن 

الســابع إىل التاســع، يتــم الرتكيــز عــىل البيئــة التفاعليــة للتكنولوجيــا، والتدريــب عــىل األنشــطة 

املناســبة لبيئــة التعليــم اإللكــرتوين مثــل املوديــوالت، وتنميــة خــربات ومهــارات التعامــل 

ــة إىل  ــاين عــرش فباإلضاف ــارش إىل الث ــن الع ــا م ــة العلي ــوف املرحل ــا صف ــت. أم ــبكة اإلنرتن ــع ش م

أســلوب املرحلــة املتوســطة، يتــم اعتــامد أســلوب التدريــب واملامرســة، وتشــجيع الطــالب 

ــة بحــوث أو أعــامل ســنة،  ــواد الدراســية عــىل هيئ ــن امل أنفســهم عــىل حوســبة أنشــطة ومتاري

وذلــك بهــدف تدريــب الطــالب عــىل املشــاركة الفاعلــة والبيئــة البحثيــة املفتوحــة، مــام يؤهلهــم 
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ملرحلة التعليم الجامعي. 1

ميزات وعيوب التعلم املتامزج : 

يتميّز التعلم املتامزج مبيّزات عّدة ، فهو :

يساعد عىل تحقيق أهداف التعليم بدقة .   •  

يجزئ العمل إىل وحدات صغرية تقلل فرص األخطاء فيه .   •  

املتعلم فيه أكرث إيجابية لحصوله عىل التعزيز الفردي .   •  

تنفيذ الربنامج ال يحتاج إىل جهد كبري وخاصة إذا ما كان يف الصف .   •  

يتيح الفرصة للمتعلم وفق قدراته .   •  

يساعد املتعلم عىل التفكري املنطقي .   •  

إال أنه :

يف التدريس محدود استخدامه .   •  

•  قد يتطلب أدوات أو أجهزة غري متوافرة .   

قد ال يستطيع املدرسون تهيئة الربنامج بشكل دقيق .   •  

•  يقلل فرص اإلبداع لدى املتعلمني .  

9. التعلم القائم عىل الخربة 

ــة،  ــة معين ــام الطــالب ضمــن مواقــف تعلمي ــم القائــم عــىل الخــربة ، قي يتطلــب التعل  

بالتفكــري والتفاعــل والتعلــم يف بيئــة واقعيــة حقيقيــة . توجــد ســتة أمنــاط للتعلــم بالخــربة تتمثــل 

اآليت:  يف 

ــالب  ــات الطـ ــم عالقـ ــن التعلـ ــوع مـ ــذا النـ ــوي هـ ــة Internships : يقـ ــات الداخليـ أ.العالقـ

ليصبحـــوا   ، زمنيـــة طويلـــة  لفـــرتة  املحليـــة  والجمعيـــات  والنظـــامت  املؤسســـات  مـــع 

1 ـ محسوب عبد الصادق عىل وتهاين عبد الحميد : (2012) التعلم املدمج دار النرش والتوزيع، القاهرة  ، ص 35
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ــج  ــن برام ــة ، ضم ــا اليومي ــاز مهامته ــة يف إنج ــاهموا بفاعلي ــات ويس ــك املؤسس ــن تل ــزءاً م ج

ــن  ــيل م ــع املح ــات املجتم ــالب ومؤسس ــني الط ــات ب ــة العالق ــدف إىل تقوي ــدة ته ــة مفي تدريبي

جهــة، وإطالعهــم عــىل عمــل تلــك املؤسســات ودورهــا يف خدمــة املجتمــع وتدريبهــم عــىل ذلــك 

ــة .  مــن جهــة ثاني

ب.الخــربات امليدانيــة أو العمــل امليــداين Field Experiences or Field Work   : وهــي خــربات 

ــث  ــة حســب مســتوياتهم ، بحي ــام بدراســات ميداني ــب مــن الطــالب القي ــة ، تتطل مهمــة للغاي

تضعهــم يف بيئــة تعلميــة يعملــون فيهــا عــىل إكــامل مــرشوع بحثــي معــني خــارج أســوار املدرســة 

، يتــم مــن خاللــه جمــع املعلومــات الواقعيــة حــول قضيــة مــا . 

 : Simulations  ت.  املحاكاة

ــة ،  ــة تخصصي ــج مهني ــن برام ــاذج الحاســوب Computer Models : وهــي عبارةع من

تتيــح الفرصــة للمتعلــم أن ميــارس نشــاطاً معينــاً ، حيــث يوجــد أحــد األمثلــة املشــهورة 

عــىل هــذه الربامــج واملتمثــل يف برنامــج مدينــة ســيم Sim City ، الــذي ميثــل لعبــة يتــم 

عــن طريقهــا تدريــب الطــالب عــىل بنــاء مدينــة مــا ، والعمــل عــىل إدارتهــا . 

لعــب الــدور Role Play : حيــث يتــم تزويــد الطلبــة بشــخصية مــا مثــل الرشطــي أو 

الســائق أو املحامــي ، ويُطلــب منهــم التــرصف كــام يتــرصف هــؤالء ، ضمــن مواقــف 

يتــم تحديدهــا لهــم مــن جانــب املعلــم، مــام يشــجعهم عــىل تقمــص شــخصيات كثــرية 

، والتعــرف إىل األدوار التــي يقومــون بهــا يف خدمــة املجتمــع . 

   ث.  االثباتــات أو الرباهــني Demonstrations  : عندمــا يطالــب الطــالب بإثبــات فهمهــم لــيشء 

ــتخدام  ــق اس ــن طري ــم ، ع ــم وللمعل ــك لزمالئه ــح ذل ــون بتوضي ــني ، يقوم ــوع مع ــا، أو ملوض م

الوســائل التعليميــة املتنوعــة. 
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ــوا  ــة مســبقاً ليأت ــم الطلــب مــن الطــالب دراســة الحال ــا يت ــة  Cas Study: وهن ج. دراســة الحال

للصــف ومعهــم تعليقاتهــم الجاهــزة ، حيــث يتــم تقديــم الحالــة ، ومناقشــتها مــن الجميــع ، عــىل 

أن يطلــب منهــم التفكــري العميــق فيهــا لبلــورة أفكارهــم وإملامهــم الدقيــق بهــا . 

  ح. التعلــم الخدمــايت Service Learning  : مــن األمثلــة الشــائعة عــىل التعلــم الخدمــايت ، 

ــي  ــل التطوع ــاً، والعم ــىل صف ــناً واألع ــرب س ــم األك ــب زمالئه ــن جان ــار م ــالب الصغ ــس الط تدري

داخــل املدرســة أو خارجهــا ، واملشــاركة يف إقامــة معــرض مــدريس . وحتــى يكــون التعلــم خدماتيــاً 

بشــكل أفضــل ، فــإن العمــل يجــب أن يكــون ذا معنــى ومفيــداً وحقيقيــاً وهادفــاً يف وقــت واحــد . 

10. تقديم التعلم

أظهــرت الدراســات والبحــوث الرتبويــة والنفســية ، بــأن الطالــب عندمــا يقــوم بإعــداد   

ــه داخــل الحجــرة الدراســية ســواء مبفــرده أو  ــام زمالئ ــا أم ــا أو عرضه ــة وتقدميه ــادة التعليمي امل

ضمــن مــرشوع بحثــي جامعــي، فإنــه يتعلــم بدرجــة أكــرب مــام لــو قــام املعلــم نفســه بتقديــم 

ــه .  ــا علي ــادة أو عرضه امل

ــب أو  ــوم الطال ــث يق ــف In Class Presentation  : حي ــل الص ــادة داخ ــم امل أ.  تقدي  

ــث  ــا أو بح ــوا بجمعه ــة قام ــادة تعليمي ــرض م ــة ، بع ــن الطلب ــرية م ــة صغ مجموع

جامعــي قامــوا بتطبيقــه ويريــدون عــرض النتائــج التــي توصلــوا إليهــا .  

ــكايف لعــرض أفكارهــم ، يف  ــق ، الوقــت ال ــب أو أعضــاء الفري ــم عــىل إعطــاء الطال ويعمــل املعل

الوقــت الــذي يطلــب فيــه مــن زمالئهــم اآلخريــن ، اإلصغــاء اإليجــايب ملــا يقــال أو يطــرح ، مــع 

ــات أو  ــع درج ــه ، ووض ــر كل ــم األم ــم تقيي ــه ، ث ــددة حول ــارات املتع ــئلة واالستفس ــه األس توجي

ــم  ــاليب التقوي ــل أحــد أس ــة ، وميث ــة املطلوب ــى يأخــذ الجدي ــم ، حت ــذا التقدي ــىل ه ــات ع عالم

ــة .  ــة التعليمي ــة للعملي الرضوري
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ــه حتــى تتعلــم شــيئاً  ب.  تدريــس األقــران Peer Teaching : يعتقــد بعــض النــاس ، بأن  

ــا . فإعطــاء  ــم شــخص م ــك أن تقــوم بتعلي ــد ل ــه ال ب ــا بشــكل فعــال وناجــح ، فإن م

الطــالب الفرصــة للمشــاركة يف متطلبــات التدريــس اليومــي، يلزمهــم معرفــة موضــوع 

الــدرس ، ومصــادر املعلومــات املتعلقــة بــه، وإعــداد املــادة التعليميــة حولــه ، وذلــك 

متهيــداً لتقدميــه أو عرضــه أمــام زمالئهــم داخــل الحجــرة الدراســية ، مــن أجــل إثــارة 

ــم .  ــون أقرانه ــا ويعلم ــون منه ــي يتعلم ــدة الت املناقشــات املفي

املناظــرة  Debate : بحيــث يــدور النقــاش الــذي تُطــرح فيــه اآلراء واألفــكار املتعارضــة  ج.   

بــني فريقــني،  بحيــث يتــم يف نهايتــه اســتفادة كل فريــق ليــس مــن اآلراء التــي طرحهــا 

هــو فحســب، بــل وأيضــاً مــن اآلراء واألفــكار التــي طرحهــا زمــالؤه اآلخــرون يف الفريــق 

الثــاين . 

11. التعلم املستقل

ــم  ــة التعل ــبة ملامرس ــات املناس ــة واألوق ــص الكافي ــري الحص ــم بتوف ــوم املعل ــن أن يق     يستحس

ــة :  ــات اآلتي ــطة والفعالي ــور واألنش ــري األم ــالل توف ــن خ ــك م ــتقل، وذل املس

إعــداد أو تحضــري التامريــن واألنشــطة والفعاليــات الهادفــة والشــاملة واملدروســة، مــن   •  

أجــل التعامــل معهــا مــن جانــب الطــالب . 

توفــري أو إيجــاد بيئــة تعلميــة مناســبة ، تشــجع الطــالب عــىل حــب االســتطالع   •  

 . واالستكشــاف 

جمــع أو توفــري املصــادر التعليميــة املتنوعــة واملالمئــة ، من كتــب ومعاجــم ومراجع وقصص   •  

ــة .  ــة مختلف ــائل تعليمي ــة ووس ــة وعلمي ــالت ثقافي ــرشات ومج ون

 باختصــار، فــإن الطــالب مــن مختلــف األعــامر وال ســيام الصغــار منهــم ، بحاجــة ماســة يك يتعلمــوا 

باســتقاللية،  مــع رضورة تقديــم يــد العــون واملســاعدة لهــم مــن وقــت آلخــر، مــن أجــل تعلــم 

نشــط وفعــال. 
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12.التعلم بالوحدات1

جــرت العــادة أن تبنــى املناهــج التعليميــة املقــررة يف وحــدات شــاملة واســعة تتضمــن   

كل وحــدة عــدة موضوعــات صغــرية يعالــج كل موضــوع منهــا بصــورة منفصلــة عــن املوضوعــات 

ــادة .  ــس املعت ــرق التدري ــب ط ــدرس مبوج ــرى. وي األخ

طريقــة الوحــدات هــي مــن الطــرق الحديثــة يف التدريــس ومــن شــأنها تعزيــز   

املعلومــات لــدى املتعلمــني. إذ تســهم يف متكــني املتعلمــني مــن املــادة كاملــة . وذلــك بتقســيمها 

عــىل وحــدات ذات معنــى مرتابطــة فيــام بينهــا،  ومرتابطــة مــع الوحــدة األساســية . ومــن خــالل 

متكــن املتعلــم مــن املــادة مرتابطــة تتحقــق أهــداف املــادة متكاملــًة ال أجــزاء منفصلــة . 

ويســتند اختيــار الوحــدة إىل الكتــاب املــدريس واملــادة الدراســية ، مــع مراعــاة اهتاممــات الطلبــة 

وحاجاتهــم . 

أ.خطوات التعلم بالوحدات : 

يسري التعلم بالوحدات مبوجب الخطوات اآلتية :   

التمهيد ويهدف إىل :   •  

ــم  ــم قدراته ــتها تالئ ــراد دراس ــدة امل ــون الوح ــن ك ــد م ــابقة للتأك ــالب الس ــربات الط ــة خ معرف

ــة . املعرفي

ربط الوحدة بخربات الطالب السابقة وتهيئة أفكارهم لتلقي املادة الجديدة . 

معرفــة مــا يجــب عــىل املــدرس فعلــه يف التخطيــط لتنفيــذ الوحــدة ومعرفــة الوقــت الــالزم لتنفيــذ 

الوحدة. 

ميكن تنفيذ هذه الخطوة بطريقتني أو أسلوبني : 

األول : االختبـــار التحريـــري . إذ يقـــوم املـــدرس بإعـــداد اختبـــار تحريـــري يقيـــس   

مبوجبـــه قـــدرات الطـــالب العلميـــة والعقليـــة. عـــىل أال يرتتـــب عـــىل هـــذا االختبـــار 

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، صص 142 - 146
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وضــع درجــات عــىل إجابــات الطلبــة. ويحثهــم عــىل اإلجابــة . ويفضــل أن تكــون أســئلة االختبــار 

ــن  ــار م ــأ . واالختي ــة . كالصــواب والخط ــئلة املوضوعي ــوع األس ــن ن ــدي أو االســتطالعي م التمهي

متعــدد ، وتكملــة العبــارات . 

الثــاين : أمــا األســلوب الثــاين الــذي يتــم فيــه االختبــار االســتطالعي فقــد يكــون اختبــاراً   

شــفهياً يف صــورة مناقشــة صفيــة يتــوىل املــدرس فيهــا عــرض عــدد مــن األســئلة املعــدة مســبقاً 

لقيــاس قــدرات الطــالب عــىل أن يشــملهم جميعــاً بهــذه األســئلة ليعــرف املســتوى العــام . غــري أن 

األســلوب األول أكــرث دقــة يف تحديــد مســتوى خلفيــة املتعلمــني حــول الوحــدة . علــامً بــأن تنفيــذ 

هــذه الخطــة قــد يســتغرق حصــة أو أكــرث مــن حصــة بحســب نــوع املــادة وســعة الوحــدة . 

إثــارة دافعيــة الطــالب وجــذب انتباههــم إىل موضــوع الوحــدة ، وإثــارة الرغبــة لديهــم   •  

يف تعلــم الوحــدة الجديــدة . 

العــرض . بعــد إثــارة الطــالب وحفزهــم نحــو تعلــم الوحــدة ، يــأيت دور املعلــم يف تقديم   •  

ملحــة عامــة عــن الوحــدة ومــا تحتويــه مــن مــادة مــن دون الخــوض يف التفصيــالت . 

ــه ومتابعتهــم العــرض  ــاه الطــالب إلي ــاء العــرض عــىل شــد انتب عــىل أن يحــرص يف أثن

ــام للوحــدة .  ــن خطــوة العــرض هــو اســتيعاب اإلطــار الع ــد . والغــرض م بشــكل جي

اختبــار العــرض . بعــد عــرض املــدرس اإلطــار العــام للوحــدة ، ال بــد مــن معرفــة مــدى   •  

ــار  ــار . واالختب اســتيعاب الطــالب لهــذا العــرض . وهــذه املعرفــة تتــم بوســاطة االختب

ــني :  ــىل نوع ع

األول : االختبــار املقــايل . وفيــه يعــرب الطــالب عــام فهمــوه مــن الوحــدة مــن خــالل   

 . التعبــري  للطالــب  يتيــح  ألنــه  املفضــل  هــو  النــوع  هــذا  يكــون  وقــد   ، العــرض 

اإلجابـــات وتحديـــد  فحـــص  املعلـــم  يتـــوىل   . املوضوعـــي  االختبـــار   : الثـــاين   
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ــتوعبوا  ــن مل يس ــالب مم ــن الط ــدد م ــر ع ــتوعب . وإذا ظه ــن مل يس ــرض وم ــتوعب الع ــن اس م

العــرض فعليــه إعــادة العــرض لهــم مــع إمكانيــة تكليــف الذيــن اســتوعبوا بعمــل آخــر يف أثنــاء 

إعــادة العــرض . 

ــرض  ــالب لع ــتيعاب الط ــن اس ــد م ــد التأك ــتيعابها . بع ــادة واس ــالب يف امل ــث الط بح  •  

املعلــم العــام يقومــون بالبحــث والتنقيــب بأنفســهم يف تفصيــالت املــادة التــي 

ــم  ــة التعل ــم بيئ ــب تنظي ــا . وهــذه الخطــوة تتطل ــوب تعلمه ــا الوحــدة املطل تتضمنه

ــة  ــب تهيئ ــة. يج ــث بحري ــم البح ــح له ــذي يتي ــكل ال ــذات بالش ــة بال ــة الدراس وغرف

املراجــع الالزمــة ووضعهــا يف غرفــة الدراســة يك يرجعــوا إليهــا يف البحــث وعــدم االكتفــاء 

بالكتــاب املقــرر . 

ويف هــذه الخطــوة يعتمــد الطــالب عــىل أنفســهم يف تحصيــل املعلومــات مؤسســني تلــك 

املعلومــات عــىل النقــاط العامــة للوحــدة التــي حددهــا املعلــم يف خطــوة العــرض . ومــن الجديــر 

ذكــره أن قــدرات الطــالب مختلفــة يف تحصيــل معلومــات الوحــدة فمنهــم مــن ينجزهــا والبعــض 

اآلخــر مــا يــزال يف أولهــا. وهنــا عــىل املعلــم تكليــف مــن أنجــز عملــه بأعــامل أخــرى ، وإتاحــة 

الفرصــة لآلخريــن يك ينجــزوا عملهــم . ويكــون دور املعلــم يف هــذه الخطــوة التنقــل بــني الطــالب 

ومالحظــة أعاملهــم وتقديــم املســاعدة يف توضيــح الغمــوض لــدى البعــض . 

ــتيعابها ال  ــدة، واس ــادة الوح ــالب يف م ــث الط ــد بح ــتيعاب . بع ــان واالس ــار اإلتق اختب  •  

ــادة الوحــدة . فضــالً عــن  ــع الطــالب مل ــن اســتيعاب جمي ــد م ــن التأك ــم م ــد للمعل ب

ــار  ــون االختب ــل أن يك ــث . ويفض ــاء البح ــم يف أثن ــخصية ألدائه ــم الش ــة املعل مالحظ

ــامدة  ــالب لل ــن الط ــم م ــتيعاب قس ــر اس ــا يظه ــدد. وعندم ــار املتع ــوع االختي ــن ن م

ــم  ــب منه ــد فيطل ــكل جي ــتوعبوها بش ــن مل يس ــا الذي ــا ، أم ــل م ــم بعم ــه يكلفه فإن
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االســتمرار يف البحــث فيهــا حتــى يتمكنــوا مــن اســتيعابها وإتقانهــا . ثــم ينتقــل الجميــع 

للخطــوة الالحقــة . 

خطــوة اإليجــاز أو التنظيــم . بعــد إتقــان الطــالب الوحــدة واســتيعابها، يطلــب املعلــم   •  

ــوا  ــا بحث ــم م ــا . وتنظي ــا الوحــدة أو تلخيصه ــوي عليه ــي تحت ــادة الت ــاز امل ــم إيج منه

عنــه عــىل شــكل رؤوس نقــاط . والغــرض مــن هــذه الخطــوة هــو ليــس معرفــة إتقــان 

الطــالب للــامدة ألن ذلــك قــد تــم يف الخطــوة الســابقة ، إمنــا الغــرض هنــا هــو معرفــة 

ــاً . ــاً منطقي ــا ترتيب ــم وترتيبه ــم وأبحاثه ــم أفكاره ــىل تنظي ــم ع قدرته

وهنــا يفســح مجــال اإلبــداع لــكل طالــب ، وابتــكار الرتتيــب الــذي يــراه مالمئــاً . عــىل أن هــذه 

ــاً . أمــا الوحــدات العلميــة  ــاً منطقي الخطــوة تحتــاج إليهــا الوحــدات الواســعة غــري املرتبــة ترتيب

ذات الرتتيــب املنطقــي فــال حاجــة إىل هــذه الخطــوة فيهــا . ويتــم االنتقــال مــن الخطــوة الســابقة 

إىل األخــرية وهــي التســميع . 

ــه أمــام الطــالب  ــب بعــرض خالصــة بحث التســميع . يف هــذه الخطــوة يقــوم كل طال  •  

اآلخريــن . وليــس بالــرضورة أن كل مــا يطرحــوه يجــب أن يكــون متشــابهاً متطابقــاً، 

بــل لــكل طالــب طــرح ملخصــه مــن وجهــة نظــره الخاصــة عــن املــادة ومحتوياتهــا . 

وقــد تســتغرق هــذه الخطــوة حصتــني أو أكــرث حســب عــدد الطــالب وحجــم الوحــدة. 

ــا يســمعون .  ــىل أن يشــرتكوا يف مناقشــة م ع

ميزات وعيوب التعلم بالوحدات: ب.   

يحظى كل تعلم مبيّزات ومآخذ ، و أوىل ميّزات التعلم بالوحدات أنه :  

ميّكن الطالب من إدراك العالقات بني وحدات املادة .   •  

•  ينمي القدرة لدى الطالب عىل البحث والتنقيب .   

•  يزيد من فاعلية الطالب وينمي استعداداتهم .   
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•  يعزز عالقة املعلم بالطالب .   

•  يحقق هدف التكامل بني وحدة وأخرى وبني مادة وأخرى .   

إال أنه يؤخذ عليه أنه :

ذو أثر سلبي إذا مل يتمكن الطالب من إدراك العالقة بني الوحدات.   •  

يحتاج إىل وقت مفتوح ال يلبيه نظام الجدول املدريس .   •  

ــواد  ــف امل ــج ملختل ــع املناه ــربة يف جمي ــامً ذا خ ــج ، ومعل ــة يف املناه ــتدعي مرون يس  •  

بالوحــدة..  املرتبطــة 

ال يوائم بعض الطالب الذين ال يستطيعون االعتامد عىل أنفسهم يف البحث .   •  

رابعاً: التعلم الذايت
الحقائب التعلمية1

مجموعــة مــن املــواد التعلميــة يســتطيع الطالــب دراســتها مبفــرده بعيــداً عــن املعلــم   

، بحســب رسعتــه يف التعلــم . لــذا ميكــن القــول : إن طريقــة الحقائــب التعلميــة تراعــي الفــروق 

الفرديــة بــني املتعلمــني ، وتثــري يف املتعلــم اهتاممــاً أكــرب باملــادة التعليميــة ألنهــا برنامــج للتعلــم 

ــذايت ينقــل محــور االهتــامم فيــه مــن املعلــم إىل املتعلــم. والتعليــم مبوجبهــا يعتمــد أســلوب  ال

ــو  ــب نح ــه الطال ــامت توج ــادات وتعلي ــىل إرش ــة ع ــواء الحقيب ــالل احت ــن خ ــذايت م ــه ال التوجي

ــة .  ــداف املطلوب ــق األه تحقي

1.طريقة تصميم الحقيبة التعلمية : 

قبــل الحديــث عــن خطــوات التصميــم ال بــد مــن معرفــة مكونــات الحقيبــة . تتكــون   

مــن:  الحقيبــة 

1 ـ عطية،محسن عيل (2006)،مرجع سابق ، صص147 - 153
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أ. الغالف : هو املحفظة التي ترتب فيها مكونات الحقيبة كافة . 

ب. دليل الحقيبة وتعليامتها عىل أن يسجل يف الدليل : 

محتويات الحقيبة . 

تعليامت وإرشادات الستخدام مواد الحقيبة . 

عنــوان الوحــدة التعليميــة ، ومســتوى الصــف ، وفاعليــة التدريــس بالحقيبــة التعليميــة 

مــام يشــجع املعلــم عــىل اســتخدامها . 

ث. األهداف السلوكية املطلوب تحقيقها . 

ج. األنشطة والبدائل التعليمية التي تتضمنها الحقيبة . 

ح. االختبار القبيل . 

خ. برنامج التقويم الذايت . 

د. دليل اإلجابات الصحيحة . 

ر. املصادر واملراجع التي ميكن الرجوع إليها . 

2. تصميم الحقيبة: 

يسري تصميم الحقيبة وفق الخطوات اآلتية :

أ. عــرض النظــرة الشــاملة عــن الحقيبــة . ويتضمــن العــرض تقديــم فكــرة عامــة عــن املوضــوع 

ــرّف  ــم . ويع ــوع للمتعل ــة املوض ــد أهمي ــع تأكي ــيتعلمه م ــا س ــم مب ــف املتعل ــدرايس ، وتعري ال

ــىل نفســه .  ــداً ع ــاول املوضــوع معتم ــة تن ــم بطريق املتعل

ب. تحديــد األهــداف . ألن ذلــك يحفــز الطالــب ، ويولــد لديــه دافعيــة نحــو العمــل باألنشــطة 

املقرتحــة. ويجــب أن تحــدد األهــداف بوضــوح ، وتصــاغ بعبــارات ســلوكية قابلــة للتحقــق يف مــدة 

زمنيــة قصــرية يك ال يصــاب املتعلــم باإلحبــاط . 

ث. خطــة التنفيــذ . وتعنــي أن يضــع مصمــم الحقيبــة التعليميــة خطــة يوضــح فيهــا كيفيــة تنفيــذ 

لحقيبة.  ا

ج. االختبــار القبــيل . يقــوم مصمــم الحقيبــة بوضــع اختبــار مبســط يتصــف بالشــمول . 
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يهــدف إىل قيــاس مســتوى تتكــون، وتحديــد خلفيتهــم املعرفيــة حــول املوضــوع الــذي ســيطرحه 

مــن خــالل الحقيبــة. ومــن شــأن ذلــك أن يهــدي واضــع الحقيبــة إىل تحديــد مــا إذا كان املتعلــم 

ــت  ــه إذا كان ــدأ من ــذي يب ــم ال ــد القس ــة أم ال . وتحدي ــدة التعليمي ــة الوح ــيحتاج إىل دراس س

ــة مــن أقســام أو أجــزاء.  ــة مكون الحقيب

ــة  ــم الحقيب ــا مصم ــي حدده ــداف الت ــق األه ــك إن تحقي ــة . ال ش ــواد التعلمي ــطة وامل ح. األنش

يحتــاج إىل مــواد وأنشــطة متنوعــة مختلفــة باختــالف األهــداف . وقــد يحتــاج كل هــدف إىل أكــرث 

مــن نشــاط لتحقيقــه. ويجــب أن تكــون األنشــطة املقرتحــة ممتعــة تتضمــن بدائــل كثــرية يختــار 

املعلــم منهــا مــا يالمئــه. عــىل أن يراعــى يف تحديــد هــذه األنشــطة : 

تعدد مصادر التعلم . 

التدرج يف طرح املعلومات من السهل إىل الصعب . 

تنّوع املواد التعليمية . 

خ . الوحــدة التعلميــة . ذكرنــا أن األهــداف الســلوكية يجــب أن تكــون واضحــة قابلــة للتحقــق يف 

وقــت قصــري . مبعنــى أن تكــون األهــداف مجــزأة ، وميكــن أن تحقــق عــىل مراحــل يف أثنــاء الســري 

يف دراســة الحقيبــة . 

ــج مجموعــة  ــة إىل وحــدات ، كل وحــدة متثــل جــزءاً يعال      وعــىل هــذا األســاس تقســم الحقيب

متشــابهة مــن األهــداف واملوضوعــات . لــذا تجــزأ األهــداف ويف ضوئهــا تجــزأ الحقيبــة إىل وحدات 

مــع الحفــاظ عــىل التسلســل والرتتيــب املنطقــي بــني الوحــدات. وكل وحــدة تتكــون مــن أهــداف 

ســلوكية خاصــة بهــا  وأنشــطة ومــواد تعليميــة ذات بدائــل متعــددة . وتنتهــي باختبــار ذايت مــع 

ــار  ــا مل يتجــاوز االختب ــم مــن وحــدة إىل أخــرى م ــل املتعل ــات الصحيحــة إذ ال ينتق ــل لإلجاب دلي

الــذايت بنجــاح. 

ــة  ــطة الخاص ــة األنش ــد مامرس ــم بع ــا املتعل ــارات يواجهه ــي اختب ــة . وه ــارات الذاتي د. االختب

األهــداف  تحقيــق  نحــو  تقدمــه  درجــة  بنفســه  ليعــرف  عليهــا  فيجيــب  وحــدة  بــكل 
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املتحققــة . وعندمــا يخفــق املتعلــم يف اإلجابــة عــن هــذه االختبــارات فإنــه يعيــد تنفيــذ األنشــطة 

واملــواد التعليميــة . 

ر. االختبــار البعــدي . وهــو اختبــار تحصيــيل يرمــي إىل قيــاس مــدى تحقــق األهــداف التــي ســعت 

الحقيبــة التعليميــة إليهــا . ويكــون االختبــار البعــدي يف نهايــة وحــدات الحقيبــة . 

ز. األنشــطة اإلضافيــة . ملــا كان الغــرض األســايس مــن اســتخدام الحقيبــة التعليميــة هــو االســتجابة 

ملراعــاة الفــروق الفرديــة ، فــال بــد مــن وجــود أنشــطة ومــواد إضافيــة اســتجابة لرغبــة املتفوقــني . 

س. املراجــع واملصــادر . وهنــا يجــب عــىل مصمــم الحقيبــة ذكــر املراجــع واملصــادر التــي اســتند 

إليهــا يف تصميــم الحقيبــة يف نهايــة الحقيبــة . 

3.ميزات و مآخذ التعلم بالحقائب التعلمية : 

يتسم التعلم بالحقائب التعلمية مبزايا كثرية فهو:

1-  يتسم باملرونة ويسمح لكل متعلم السري يف الربنامج  وفق خصائصه الفردية .   

ــق  ــوالً إىل تحقي ــه وص ــذي يالمئ ــاط ال ــلوب والنش ــار األس ــة اختي ــم حري ــح للمتعل 2-  يتي  

 . األهــداف 

3-  يعتمد أسلوب التوجيه الذايت .   

4-  ميكن املتعلم من تقويم تعلمه ذاتياً .   

5-  يبني يف املتعلم االعتامد عىل النفس .   

إال أنه يؤخذ عليه شأنه شأن الطرق األخرى مآخذ عدة فهو :

يتطلب إعادة بناء املناهج الدراسية يف صورة حقائب تعلمية .  1 ـ 

ال ينمـــي القـــدرة يف اللغـــة العربيـــة عـــىل التعبـــري بنوعيـــه ، ألن املتعلـــم فيهـــا ال  2 ـ 

ميـــارس الـــكالم كثـــرياً وال ميـــارس التعبـــري الكتـــايب ألن وســـائل القيـــاس فيهـــا غالبـــاً 
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ما تكون من نوع األسئلة القصرية اإلجابة . 

ــة  ــة لخدم ــب مصمم ــريه ألن الحقائ ــن غ ــة م ــة العام ــعة يف الثقاف ــل س ــم أق ــل املتعل 3 ـ يجع

ــواها .  ــرض إىل س ــا وال تتع ــواد بعينه ــداف م أه

4 ـ يســهم يف افتقــار املتعلــم إىل اكتســاب الكثــري مــن املهــارات مثــل املناقشــة والحــوار والنقــد 

ألنــه ال يتفاعــل مــع آراء اآلخريــن . 

 تلــك كانــت بعــض طــرق التعلــم النشــط التــي تســاعد املعلــم يف أداء مهامــه التعليميــة 

واســتقطاب أفئــدة الطــالب نحــوه لتنعكــس بدورهــا عــىل الــدروس امللقــاة و النشــاطات املواكبــة 

ويرتفــع معهــا مخــزون التفكــر و التعلــم لديهــم ، و يــزداد شــغفهم بــكل جديــد علمــي . وهــذا 

ــم املــدريس..  هــو املرتجــى مــن التعل

وال شــك أن هنــاك املزيــد مــن هــذه الطــرق التــي متــارس دور املعــزز للتفكــري، إال أننــا نســتطيع 

القــول بأنهــا منــاذج ميكــن للمعلــم تحويرهــا و قولبتهــا و تجديدهــا بالشــكل الــذي يــروق لطالبــه 

لتنعــش أذهانهــم فتأنــس مداركهــم العقليــة و تتهيــأ ألفــق أوســع و أشــمل.
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الخامتة

و بعــد ، فــإن هــذا الكتــاب قــد اســتعرض حاجــة املجتمــع اليــوم إىل تعزيــز مهــارة التفكــري لديــه 

، فنحــن  يف عــرص اشــتدت فيــه األزمــات و فتكــت بــه أعاصــري العوملــة لرتســو بنــا عــىل هامــش 

التاريــخ ، مــن غــري حــول منــا و ال قــوة ... 

فكانــت االنطالقــة مــع املعلــم ، مــريب األجيــال، فهــو املعنــي بالدرجــة األوىل القــادر عــىل بنــاء فكــر 

متميــز عنــد طالبــه، فــكان التوجــه نحــوه لشــحذ الهمــة وتجميــع الجهــود، فهــو قــد ارتىض لنفســه 

حمــل أمانــة عظيمــة، إعــداد نخبــة مــن املفكريــن . فــكان هــذا الكتــاب كخطــوة أوليــة لتوجيهــه 

نحــو إعــداد صــف مفكــر يبــدأ مــع التعــرف عــىل عمــل الدمــاغ و يطــرح آليــة لتنميــة التفكــري 

ــاً  ــوراً و إناث ــالب ذك ــدى الط ــم ل ــاط التعل ــبان أمن ــذ بالحس ــىل رضورة األخ ــداً ع ــف ، مؤك يف الص

والتدريــس الجانبــي لشــقي الدمــاغ ليحســن اســتثامر هــذه املســتجدات يف العمليــة التعلميــة .

ــاخ فكــري إيجــايب متســٍم  ــة يســتهلّها مبن ــة آمن ــة صفي ــة يف تأمــني بيئ ــت الخطــوة التالي ــم كان ث

ــىل  ــاعد ع ــددة تس ــية مح ــوات تدريس ــويص بخط ــه و ت ــل دافعيت ــظ للطف ــة تحف ــات وّدي بعالق

حســن التعلــم املرتبــط بالذاكــرة الطويلــة األمــد، كل ذلــك وســط بيئــة جميلــة مرتبــة تســهم يف 

ــكار ... ــب األف تنســيق وتبوي

ــه حصــة ،  ــة كان ل ــلوكية و نظامي ــن مشــاكل س ــوف م ــاً يف الصف ــع دوم ــذي يق ــط ال إال ان اللغ

ــة و مــن ثــّم ملســتويات التهذيــب وفــق عمــل  حيــث تــّم التعــرض بدايــة إلرســاء القواعــد الصفيّ

الدمــاغ .
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و تــأيت اللبنــة األساســية يف العمليــة التعلميــة يف امتهــان التعلــم النشــط الــذي يكرّس جــّل اهتاممه 

ــاً بأبجديــات أساســية يف حقــل  إلعــامل التفكــري عنــد الطفــل، وهــو يســتلزم بــدوره تعريفــاً أوليّ

التعلــم مــن مصطلحــات وإرشــادات يف كتابــة التحضــري وصياغــة األهــداف والتفنــن يف التقويــم 

واســتثامر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة إلثــارة شــغف التعلــم والتفكــر، ومــن ثــّم تــّم اســتعراض 

منــاذج مــن طــرق التعلــم النشــط يهتــدي بهــا املعلــم يف مشــواره العلمــي املمتــع .

ويف نهايــة املطــاف ، أود االعــرتاف بــأن هــذه االفــكار املطروحــة قــد جــاءت يف عجالــة مــن أمرهــا ، 

فهــي تحتــاج يف كل شــّق منهــا إىل دراســات مطّولــة ، إال أننــي أحببــت أن أقدمهــا يف قالــب واحــد 

يسرتشــد بــه املعلــم يف إدارة صفــه و مملكتــه الصغــرية يف حجمهــا، الكبــرية يف إنجازاتهــا . 

                                                         والحمد لله رب العاملني 
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